
U S N E S E N Í   
 
 

ze shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov 
konaného 6. listopadu 2019 v Trutnově  

 
                                        I. SCHVALUJE 
 

1.Zprávu starosty a vedoucích odborných rad o činnosti Výkonného výboru a 
okresní organizace za uplynulé období roku 2019 
2.Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2019 
3.Rozpočet OSH Trutnov na rok 2020 
4.Plán práce na období leden – březen 2020 
5.Termín konání volebního Shromáždění delegátů SDH 14.3.2020 v ÚHŠ 
   Bílé Poličany 
     
 
                                                II. BERE NA VĚDOMÍ 
 
1.Zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání  
2.Informace z vystoupení hostů 
3.Informace kanceláře OSH – stav členské základny – zrušení organizace 
4.Materiály pro SDH 
 
                                                       III.UKLÁDÁ 
 
1.Výkonnému výboru OSH 
- provést kontrolu plnění úkolů, vyplývajících z plánu práce pro rok 2015 -2020 
  a připravit závěrečnou zprávu pro jednání delegátů sborů dobrovolných hasičů 
  v březnu 2020 
-delegovat členy VV na volební VVH sborů a okrsků 
-připravit jednání volebního Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 
-spolupracovat s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech 
-spolupracovat se stanicemi HZS územního odboru Trutnov 
--spolupracovat s ostatními OSH v rámci Krajského sdružení hasičů 
-spolupracovat s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Požárním servisem-  
  výzbrojnou PO 
-vyhodnotit diskuzi z dnešního jednání 
 
 



2.Odborné radě represe 
-zabezpečit školení nových a přezkoušení současných rozhodčích v PS 
-provést zkoušku přihlášených hasičů na získání odbornosti Hasič III a II 
-zabezpečit přípravu postupové soutěže, případně spolupracovat se sbory na 
 realizaci pohárových soutěží 
 
3.Odborné radě mládeže 
-zabezpečit školení vedoucích mládeže 
-organizovat závody v šedesátkování 
-podílet se na přípravě letního tábora a letní školy instruktorů 
-zabezpečit okresní kolo v PS dorostu a hry Plamen 
 
4.Odborné radě prevence 
-pokračovat ve vzdělávání referentů PVČ – preventistů a zvyšovat jejich  
  odbornost. 
-podporovat osvětu u mládeže, občanů a seniorů v klubech důchodců, 
domovech důchodců, domech pro seniory a působit rovněž na členy SDH obcí 
v oblasti preventivně výchovné činnosti a také členů jednotek SDH obcí a členů 
hasičů v oblasti preventivně výchovné činnosti 
-pracovat s propagačními materiály, zaměřenými na tuto oblast 
-organizovat soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, zapojit co nejvíce 
žáků středních škol 
 
5. Starostům okrsků 
-předávat aktuální informace z jednání VV OSH do výborů okrsků a sborů 
-provést vyúčtování příspěvků na činnost od OSH 
 
6.Starostům SDH 
-zajistit průběžné doplňování registrace členské základny (mladí hasiči, hasiči) 
-dbát na zabezpečení osobních dat uvedených v programu Evidence 
-zveřejnit přehled o majetku, závazcích a účetní uzávěrky za rok 2019 – 
 výsledek doručit kanceláři OSH do 31.5.2020 
 

IV.DOPORUČUJE VÝBORŮM SDH 
 

Vedení kronik v SDH, historicky významný materiál předávat k archivaci 
Okresnímu archivu  
 - Spolupracovat s HVP, využívat služeb pojištění u HVP a.s., uzavřít s HVP a.s - 
smlouvy o spolupráci a zvýšit tak pro pojištění hasičů v okrese Trutnov  



- Dbát o odbornou způsobilost členů sboru, plnit podmínky odznaku Preventista 
a Hasič   
- Odebírat Hasičské noviny  - Využívat Statutu vyznamenání k ohodnocení  
dobré práce členů a funkcionářů sboru a okrsků  
- Věnovat pozornost a podporu bývalým funkcionářům, hodnotit obětavou  
činnost funkcionářů současných,  
 - Dbát na kázeň a vystupování a ústroj jednotlivých členů SDH na veřejnosti - 
Větší disciplinovaností a jasnými pravidly při hasičských soutěžích eliminovat 
úrazy a mimořádné události. 
 - Využívat služeb Výzbrojny Požární bezpečnosti s.r.o. – střediska Hradec 
Králové   
 
  

V. NA DOPLŇKY 
 
 

Předsedající:  Miloslav Bárta                Návrhová komise: Bc. Václav Schreier 
                                                                                                    František Podolník 
                                                                                                    Jiří Dufek 
 
                                                                    Ověřovatelé:        Jaroslav Jansa 
                                                                                                   Ing. Jiří Šeps 
 

 
 
 

 


