
                                                                     Z á p i s   č. 1/2015 
 
z jednání odborné rady prevence ze dne 22. dubna 2015 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 4 členové 
 
Program jednání:  1. Zahájení 
                                  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                  3. Kontrola usnesení 
                                  4. Soutěž PO očima dětí 
                                  5. Statistika – požáry 2014 a l. čtvrtletí 2015 
                                  6. Plán práce ORP na rok 2015 
                                  7. Různé, diskuse 
                                  8. Usnesení 
                                  9. Závěr 
 

1. Jednání zahájil vedoucí ORP Marek Sýkora, který uvítal přítomné členy a hosta – vedoucí 
odborné rady mládeže Jarmilu Baslovou 

 
2. Volba zapisovatele            – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu – byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt 
 

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání: 
- Úkol č. 3/2014 – zajistit školení preventistů                                                         - úkol splněn               

Kontrolou proškolení a obnovení školení bylo zjištěno, že je prošlý termín školení u 
 p. Ungra (SDH Veselá) a p. Vaindla (SDH Mirošov). Bylo rozhodnuto, že bude uspořádáno 
další školení prevence, termín bude dohodnut se školitelkou a členkou zkušební komise 
pí Číhovou (HZS Rokycany).  

 
4. Marek Sýkora předložil vyhodnocení výkresů dětí v rámci soutěže Požární ochrana očima 

dětí 2015. Vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci s vedoucí ORM Jarmilou Baslovou.  
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 škol (ZŠ a MŠ), práce odevzdalo 146 dětí. První tři výkresy 
z každé kategorie postupují do krajského kola soutěže, výkresy budou odeslány na KSH 
 23. dubna. Diplomy a drobné ceny budou dětem předány osobně.  

 
5. Požárnost – statistika o počtu a členění požárů za období  2014 a 1. čtvrtletí 2015 – předal 

Marek Sýkora a hovořil k některým položkám, konkrétně o požáru v Příkosicích.  
 
6. Plán práce odborné  rady prevence na rok 2015: 

Návrh plánu práce předložil Marek Sýkora, plán je obdobný, jako v předchozím roce. 
Návrh plánu byl přítomnými schválen. Další jednání ORM bude v říjnu 2015.  
Dále bude uspořádáno dodatečné školení preventistů.  

 
7. Různé, diskuse: 

- Marek Sýkora přečetl dopis z HZS Pk – informace preventivního a výchovného 
charakteru, nabídla letáků s tématikou prevence – mohou být zveřejňovány v obcích 
(např. leták o vypalování porostů).  

- Kontroly komínů – p. Šubrt – v obci (Cheznovice) je prováděna kontrola komínů ve 2 
termínech, provádějící firma sama sleduje termíny kontrol 

- Marek Sýkora – rovněž v obci Příkosice jsou kontroly zajišťovány stálou firmou, která 
sama eviduje termíny. Dále hovořil o tom, že je vhodné udržovat kontakt s obcí, ať už 
propagace prevence, nebo údržba vodních ploch atd.  



- Marek sýkora informoval o jednání KORP, které proběhne 6. května v kanceláři OSH Pj a 
kterého se dle časových možností zúčastní 

 
8. Usnesení: 

Jednání ORP dne  22. dubna 2015 
 
I. SCHVALUJE: 

a) Zapisovatele – Věru Sedláčkovou 
b) Ověřovatele zápisu – Zdeňka Šubrta 
c) Vyhodnocení soutěže Po očima dětí 2015 
d) Plán práce ORP na rok 2015 

 
II. BERE NA VĚDOMÍ: 

a) Informace o požárnosti za rok 2014 a 1. čtvrtletí 2015 
b) Informace z HZS Pk 

 
III. UKLÁDÁ: 

Úkol č. 1/2015 – zorganizovat dodatečné školení preventistů 
                                                                           Termín:   dle dispozic pí Číhové – HZS Rokycany 
                                                                            Zodpovídá: Marek Sýkora 
 
Úkol č. 2/2015 – zveřejnit výsledky POOD v místním tisku a předat zbývající výkresy 
k prezentaci v muzeu Zbiroh                        Termín: květen 2015 
                                                                            Zodpovídá: Marek Sýkora 

 
9. Závěr jednání provedl Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
      Zapsal:                         Věra Sedláčková 
      Ověřovatel zápisu:    Zdeněk Šubrt 


