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Zápis ze schůze Rady velitelů OSH Rokycany konané dne 06. 12. 2010 
 
 
 

rogram:  1) Zhodnocení práce odborné rady velitelů 

  2) Zhodnocení školení za rok 2010 

  3) Příprava a schválení plánu práce na rok 2011  

      4)    Plnění odznaků odbornosti 

      5)    Různé 

 

Přítomní členové: dle prezenční listiny 

Přítomní hosté: plk. Dr. Petr Špelina, ppor. Bc. Josef Huml 

 

 

1) Zhodnocení odborné rady velitelů 

 

Rada se v roce 2010 uskutečnila celkem 4x  a průběžně plnila stanovené body dané 

schváleným plánem práce pro rok 2010. Vedením rady je od počátku roku 2010 

jmenován pan Jan Dongres. 

 

 

2) Zhodnocení školení jednotek požární ochrany za rok 2010 

 

Následující vyhodnocení školení provedl pan ppor. Bc. Huml, velitel stanice HZS 

Radnice.   

-  V roce 2010 bylo v okrese Rokycany proškoleno celkem 167 tisíc Kč (v roce 

2009  140 tisíc Kč). Jednalo se zejména o školení, která proběhla v: 

o  ŠS HZS PK Třemošná - S40, V40 

o ÚO Rokycany -  JMP, NDT, V16, S8  a DN. 

- Bylo poukázáno na problém neúčasti na cyklických školeních ze strany JSDH. 

- Absence povinných školení u JSDH Bušovice a Hrádek u Rokycan. 

- Předběžné termíny školení na ÚO Rokycany v roce 2011 

o NDT – leden, únor 

o JMP – jaro, ale pouze v případě zájmu více než 8 zájemců 

P 
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o Školení V16 - praktická část a S8 bude pravděpodobně na skládce Břasy 

s výcvikem zaměřeným na zásah s pěnou. 

 

 

3) Příprava a schválení plánu práce odborné rady velitelů pro rok 2011. 

 

- Předložení plánu práce na rok 2011 vedoucím rady velitelů Janem Dongresem 

Plnění odznaků odbornosti 

- Schválení plánu práce rady velitelů na rok 2011 

- Termíny zasedání 2011: 7. února, 4. dubna, 23. května, 19. září, 5. prosince.   

 

 

 

4) Plnění odznaků odbornosti 

 

-  Pro získání odbornosti velitel a strojník platí školení V40, S40, seznamy platných 

školení jsou u paní Sedláčkové, prostřednictvím které je možné tyto odbornosti 

získat 

- Žádost na Jana Dongrese, projednat na OSH jmenování zkušební komise na 

získání odbornosti hasič. 

  

5) Různé 

 

- Nabídka pomoci HZS při nákupu sorbentů, pěnidla, případně věcného vybavení 

jednotek SDH v případě dohody více jednotek. Dát informaci k  projednání OSH 

případně k dispozici jednotlivým SDH.  

- Termín „Velitelského dne“ stanoven na 7. února 2011 v Radnicích společně se 

zasedáním rady velitelů.  

- Seznámení se statistikou zásahů za rok 2010, podrobně bude k nahlédnutí na 

internetových stránkách OSH  

- Možnost vkládání akcí SDH a HZS do kalendáře akcí na webových stránkách 

OSH bude zprovozněno od roku 2011. 

- Nabídka SDH Zvíkovec na odprodej kompletních IDP Saturn 7, 3 kusy 


