
Z á p i s   č. 1/2017 

 

z jednání odborné rady prevence ze dne 26. dubna 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 2 členové 

 

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který seznámil s programem – 

k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele                        - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu            - byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt 

 

3. Kontrola usnesení – na předchozím jednání ORP nebyl uložen žádný úkol 

 

4. Marek Sýkora seznámil se zápisem z jednání KORP: 

 

- výsledky soutěže PO očima dětí v rámci republiky 

- bylo předloženo logo na soutěž PO očima dětí s tím, že každý rok bude použita 

jiná barva 

- další informace z jednání (komíny apod.) 

- byla vydána příručka pro seniory (požární ochrana, ochrana obyvatelstva, první 

pomoc) – brožury budou předány všem sborům 

- informace o plánu činnosti KORP na rok 2017 

- příprava preventistů (besedy, kontakt s občany) 

- uspořádání semináře s tématikou prevence (mají proběhnout 3 semináře 

v období 5-ti let) – bude uskutečněno ve spolupráci s HZS 

Je nutné získávat další preventisty, ideálně by měl být preventista v každém 

sboru. Na podzimním shromáždění představitelů sborů (starostů) bude předložen 

požadavek, aby sbory dle svých možností stanovily svého preventistu a v roce 

2018 bude ve spolupráci s HZS Rokycany uskutečněno další školení preventistů. 

 

5. Marek Sýkora seznámil s požární statistikou za rok 2016 - požáry podle příčin 

zavinění, podle měsíců, počty zásahů, počty událostí, technické zásahy apod. 

 

6. Diskuse: 

Byla řešena otázka nízkého počtu preventistů na okrese, tato situace se musí řešit, 

starostové sborů budou na podzimním shromáždění požádáni, aby nahlásili své 

preventisty a v souvislosti s tím bude připraveno jejich proškolení. 

Marek Sýkora seznámil s Metodickým pokynem  SH ČMS č. 3/2016 k získávání a 

prolongaci odbornosti v oblasti požární prevence 
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7. Usnesení: 

ORP dne 24. dubna 2017 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) výsledky soutěže PO očima dětí v rámci republiky 

b) informace z jednání KORP 

c) požární statistiku okresu za rok 2016 

d) metodický pokyn č. 3/2016 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 1/2017 – na shromáždění představitelů sborů v závěru roku 2017  požádat 

                               starosty sborů o nahlášení preventistů za každý sbor 

                                                                 Termín:        listopad 2017 

                                                                  Zodpovídá: Marek Sýkora (administrativní 

                                                                                        spolupráce Věra Sedláčková 

 

8. Závěr jednání provedl  Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                               Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:          Zdeněk Šubrt 

 

 

                         

 

 

 

 


