
                                                                                                                      

Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Pardubice 

   
Shromáždění představitelů sborů okresu Pardubice 

21. listopadu 2015, Černá za Bory   

   

 

 
 

Shromáždění představitelů sborů okresu Pardubice po projednání zpráv o činnosti a 

hospodaření a po diskuzi přijímá toto usnesení. 

 
 

I. 

Bere na vědomí 

 
1. Zprávu starosty OSH  

2. Zprávu Ligy Pardubického okresu 

3. Prohlášení Shromáždění starostů SH ČMS 

4. Děkovný dopis starosty SH ČMS 

5. Seznam sborů,  které mají závazky vůči OSH Pardubice: 

              SDH Přelouč a  SDH Kojice ( zánik SDH) 

 

 

 

II. 

Schvaluje 
1. Zprávu o činnosti výkonného výboru a zprávy vedoucích odborných rad OSH  

2. Zprávu o hospodaření OSH  

3. Zprávu OKRR 

4. Vznik odborné rady ochrany obyvatelstva 

5. Vznik odborné rady hasičských soutěží  

 
 

III. 

Ukládá 
 

 

1. Výkonnému výboru OSH  
 

 
a) zajišťovat plnění úkolů vyplývajících ze „Zaměření činnosti OSH do roku 2016 a 

přijatého dnešního usnesení v návaznosti na závěry V. sjezdu SH ČMS a rozpracovat 

do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“ 
 

b) prostřednictvím jednotlivých členů výkonného výboru všestranně napomáhat činnosti 

okrsků, koordinovat a usměrňovat jejich činnost a podle potřeby i činnost SDH 
 

c) udržovat a rozvíjet spolupráci s HZS Pardubického kraje- územní odbor Pardubice, 

Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Požární bezpečnosti Jihlava, městskými 

obvodními a obecními úřady okresu Pardubice 
 

d) průběžně sledovat plnění úkolů OSH a včas přijímat účinná opatření k jejich plnění 
 

e) aktivně spolupracovat se štábem LPO a rozvíjet oboustrannou spolupráci v roce 2016 

f) aktivně se zapojovat do všech akcí pořádaných OSH , stanovit povinnosti a úkoly 

jednotlivým členům VV a odborných rad na těchto akcích 

g) podat v souladu s čl.68 odst.6 písm. c)  stanov SH ČMS na VV SH ČMS návrh na 

zánik pobočného spolku v Přelouči a Kojicích který ukončil sám svou činnost 

 

 



 

2. Okresní kontrolní a revizní radě 
 

 
a) sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření OSH a  provádět                        

nezbytnou kontrolní a revizní činnost na OSH 

b) podávat o své činnosti a jejich výsledcích výkonnému výboru OSH a Shromáždění 

představitelů pravidelně zprávy 

 

3. Představitelům  SDH          
 

a) seznámit členskou základnu svých SDH s výsledky dnešního jednání, 

b) zaměřit se na přípravu Výročních valných hromad sborů a okrsků a  uskutečnit je do  

                                                     31. ledna 2016 u SDH 

28. února 2016 u VVH okrsku 

c) včasné odevzdání hlášení o činnosti SDH do 

31. ledna 2016 

d) zaplacení členských příspěvků do  

31. ledna 2016 

e) odhlášení členů nejpozději do  

31. ledna 2016 

                                                     a to pouze písemně v ,,Hlášení o činnosti SDH“ případně jako přílohu přiloženou     
                                                     k tomuto hlášení 
 

f) splnit a řídit se pokyny k VVH SDH 

 

 

IV. 

Doporučuje 
1. Výborům okrsků 

 
a) zaměřit se na kvalitní přípravu výročních valných hromad SDH a      okrsku 

b) zabezpečit včasné odevzdání hlášení na OSH 

c) připravovat a organizovat soutěže v PS v rámci okrsku 

d) zajistit prostřednictvím okrskových preventistů SDH předávání informací z rady 

prevence. 

e) evidovat preventisty v rámci okrsku a napomáhat při preventivně výchovné činnosti 

v obcích 

f) Spolupracovat s obecními úřady a Veliteli JSDHO při řešení  prevence na úseku požární 

ochrany . 

              

2. Sborům dobrovolných hasičů 

  
a)    trvale se zabývat závěry tohoto Shromáždění a výkonného výboru OSH 

b) zaměřit se na zkvalitnění zabezpečení a především provádění odborné 

  přípravy členů zásahových jednotek v obcích, včetně zintenzivnění  

  procesu získávání jednotlivých stupňů odborností hasič III, II a I 

c)   zaměřit se na prohlubování vzájemné spolupráce mezi všemi organizačnímu 

jednotkami SH ČMS s příslušnými orgány samospráv státní správy při zabezpečování 

součinnosti na úseku požární ochrany i v dalších oblastech činnosti SH ČMS 

d) zaměřit se na využívání oboustranného informačního systému SDH – OSH 

prostřednictvím PC programu „Kancelář pro obec“ 

e)    vytvářet podmínky pro činnost mladé generace ve sborech a všestranně podporovat 

činnost dětí a dorostu 

f)    Zajistit účast preventistů SDH na seminářích pořádných odbornou radou prevence, 

kde získají aktuální informace o problematice požární ochrany. 
 

 

                                                                                                  Schváleno  21. listopadu. 2015 

                                                       


