
U S N E S E N Í 
 

ze shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov 
konaného 5. listopadu 2021 v Trutnově 

 
I. ODVOLÁVÁ 

1) Starostu OSH Trutnov 
2) Kompletní OKRR  
 

II. SCHVALUJE 
1) Pracovat nadále v rozpočtovém provizorium 
2) Jana Černého, náměstka starosty OSH, zastupováním za odvolaného starostu  

 
III. BERE NA VĚDOMÍ 

1) Zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti shromáždění  
2) Zprávu o činnosti OSH do 5. 11. 2021 
3) Zprávu o činnosti OOR + OKRR 
4) Informace z vystoupení hostů, diskusní příspěvky 
5) Výsledky hloubkové kontroly KKRR 
6) vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice pracovníka kancelář  

 
III. UKLÁDÁ 

 
1. Výkonnému výboru OSH 
a) Vyhodnotit diskuzi ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 
b) Delegovat členy VV na VVH sborů a okrsků 
c) Spolupracovat s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech 
d) Spolupracovat se stanicemi HZS územního odboru Trutnov 
e) Spolupracovat s ostatními OSH v rámci Krajského sdružení hasičů 
f) Svolat Shromáždění delegátů k volbě starosty OSH, náměstka starosty OSH, 
předsedy OKRR a členů OKRR 
g) Vypracovat analýzu a zhodnocení právních kroků výsledků hloubkové kontroly 
KKRR a navrhnout další postup na nejbližším Shromáždění delegátů SDH  

 
2. Starostům SDH 
a) Zajistit konání VVH za rok 2020 nejpozději do 31. 12. 2021 
b) Zajistit konání VVH za rok 2021 nejpozději do 31. 1. 2022 
c) Navrhnout kandidáty na starostu OSH, náměstka starosty OSH, předsedu OKRR, 
člena OKRR 
d) Zajistit průběžné doplňování registrace členské základny (mladí hasiči, hasiči) 
e) Dbát na zabezpečení osobních dat uvedených v programu Evidence 
f) Zveřejnit přehled o majetku, závazcích a účetní uzávěrky za rok 2020–2021 



 výsledek doručit kanceláři OSH do 31. 5. 2022 
g) Zajištění včasného odevzdání hlášení a členských příspěvků na OSH Trutnov 

3. Starostům okrsků 
a) Zajistit konání VVH okrsků za rok 2021 nejpozději 28. 2. 2022 
b) Předávat aktuální informace z jednání VV OSH do výborů okrsků a sborů 
c) Navrhnout kandidáty na starostu OSH, náměstka starosty OSH, předsedu OKRR, 
člena OKRR 
 

 
4. Odborné radě represe 
a) Zabezpečit školení nových a přezkoušení současných rozhodčích v PS 
b) Provést zkoušku přihlášených hasičů na získání odbornosti Hasič III a II 
c) Zabezpečit přípravu postupové soutěže, případně spolupracovat se sbory na 
 realizaci pohárových soutěží 

 
5. Odborné radě mládeže 
a) Zabezpečit školení vedoucích mládeže 
b) Organizovat závody v šedesátkování 
c) Podílet se na přípravě letního tábora a letní školy instruktorů 
d) Zabezpečit okresní kolo v PS dorostu a hry Plamen 

 
6. Odborné radě prevence 
a) Pokračovat ve vzdělávání referentů PVČ – preventistů a zvyšovat jejich  
  odbornost. 
b) Podporovat osvětu u mládeže, občanů a také členů jednotek SDH obcí a  
 členů hasičů v oblasti preventivně výchovné činnosti 
c) Pracovat s propagačními materiály, zaměřenými na tuto oblast 
d) Organizovat soutěž Požární ochrana očima dětí, zapojit co nejvíce žáků 
  středních škol 

 
7. Okresní kontrolní a revizní radě 
Provézt předání kanceláře a inventarizaci ve spolupráci s VV do konce roku 2021 

 
 

IV. DOPORUČUJE VÝBORŮM SDH 
a) Vedení kronik v SDH, historický významný materiál předávat k archivaci Okresnímu 
archivu 
b) Dbát o odbornou způsobilost členů sboru, plnit odznaky Preventista a HASIČ 
c) Využívat statutu vyznamenání k ohodnocení dobré práce členů a funkcionářů sborů 
a okrsků 
d) Věnovat pozornost a podporu bývalým funkcionářům, hodnotit obětavou činnost 
funkcionářů současných 



e) 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 


