
                                                Z á p i s   č.   2/13 
 
z jednání  odborné rady prevence OSH Rokycany ze dne 30.  října 2013 
Místo jednání:          zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:            předseda ORP Marek Sýkora 
Přítomni:                  dle prezenční listiny 3 členové 
 
Program jednání:  1. Zahájení 
                                 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                 3. Kontrola usnesení 
                                 4. Příprava na topné období 
                                 5. Požárnost 
                                 6. Projednání materiálů ze SH ČMS a KSH 
                                 7. Požární ochrana očima dětí 2014 
                                 8. Plán práce ORP na rok 2014 
                                 9. Diskuze 
                                10. Usnesení 
                                11. Závěr 
 
1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, uvítal přítomné a seznámil 
    s programem. K programu nebylo připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele               - navržena a schválena Věra Sedláčková. 
    Volba ověřovatele zápisu     - navržen a schválen Zdeněk Šubrt 
 
3. Kontrola usnesení: 
    - úkol č. 1/13 – zveřejnit výsledky okresního kola soutěže POOD 
                             v místním tisku                                                 úkol splněn    
 
4. Příprava na topné období: 
    Zdeněk Šubrt informoval o obci Cheznovice, kde byl pozvaný p. Jelínek a 
    prováděl kontroly komínů u všech občanů, kteří měli zájem. 
    Marek Sýkora -  v Příkosicích zajišťují prohlídky obdobným způsobem, 
    v jednom časovém úseku, např. jsou rezervovány 3 dny pro zajištění  
    prohlídek v jedné obci.  
    Bylo konstatováno, že při hromadných prohlídkách se projevuje větší 
    zájem obyvatel o zajištění topného období. 
 
5. Požárnost – pro nepřítomnost pracovnice HZS Rokycany, která zpracovává 
   statistiku o požárech, budou tyto výkazy předloženy až v rámci celého roku. 
   Bylo hovořeno o zásazích dobrovolných hasičů při polomech a lesních 
   kalamitách v červenci tohoto roku. 
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6. Projednání materiálů ze SH ČMS a KSH – informoval Marek Sýkora: 
    Zápis z jednání Ústřední rady prevence z dubna 2013 – mimo jiné  
    projednávána i platnost školení preventistů, bylo upozorněno na obnovu 
    po 5-ti letech. V OSH Rokycany bude školení probíhat v roce 2014. 
    Informace o změnách v právních technických předpisech 
    Informace o vydaných brožurách pro preventisty (Hasič a komín). 
    Preventivně výchovná činnost (např. zaměřená na seniory). 
    Preventivní prohlídky v obcích – vybavení členů průkazkami (je  
    zpracovávána grafická úprava). 
 
7. Požární ochrana očima dětí 2014: 
    Bylo dohodnuto rozšířit spolupráci s HZS Rokycany – doplnění 
    a rozšíření seznamu základních a mateřských škol, ve kterých se bude 
    soutěž propagovat  s cílem zapojit do soutěže co nejvíce žáků. 
    Výkresy dětí mohou být vystavovány i na dětských sportovních soutěžích. 
 
8. Plán práce ORP na rok 2014 – Marek Sýkora předložil návrh plánu 
    práce rady na příští rok – činnost rady bude obdobná, pouze je třeba 
    uskutečnit další školení pro preventisty. Na shromáždění zástupců sborů 
    budou starostové sborů vyzváni, aby při předávání ročních hlášení  
    předběžně nahlásili zájemce o toto školení. 
 
9. Diskuze: 
    Bylo diskutováno o zajištění školení preventistů v roce 2014 – 
    organizačně i administrativně je to poměrně náročná akce, kterou je 
    nutné zajišťovat s předstihem. Starostové sborů budou na shromáždění 
    zástupců sborů v listopadu 2013 informováni o plánovaném školení 
    s tím, aby nahlašovali prevenitsty ze svých sborů, kteří o školení mají zájem. 
 
10. Usnesení: 
    Jednání ORP dne 30. října 2013 
                     
                                                   s c h v a l u j e 
  
  - zapisovatele                  Věru Sedláčkovou 
  - ověřovatele zápisu        Zdeňka Šubrta 
 
                                         b e r e    n a   v ě d o m í 
 

- informace z jednání Ústřední rady prevence dne 11.4. 2013 



 
                                                      u k l á d á 
 
    -  2/13 – spolupracovat s HZS Rokycany při zajišťování propagace 
                  POOD 2014 s cílem zapojit do soutěže co nejvíce základních 
                  i mateřských škol 
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                                                                       Zodpovídá:   Marek Sýkora 
                                                                       Termín: dle harmonogramu soutěže 
 
Pro: 3                                              Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
 
 
11. Závěr jednání provedl předseda ORP Marek Sýkora, který poděkoval 
    přítomným za účast a jednání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapsal:                      Věra Sedláčková 
Ověřovatel zápisu:    Zdeněk Šubrt 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
     
 
 


