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Zápis ze zasedání odborné rady prevence

Datum a místo jednání: 6. září 2021 od 18:00 hodin v HZ Nepomuk

Svolavatel: Václav Sýkora, vedoucí odborné rady

Přítomni členové: Dle přiložené prezenční listiny je přítomno 6 z celkového počtu 8 členů
rady a dva hosté. Jednání je  usnášeníschopné. 

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění úkolů OR
4. Zařazení OROO do ORP
5. OZ a příprava semináře a školení preventistů II a III
6. Různé – organizační záležitosti
7. Závěr

Projednané body:

1. Zahájení
- Zahájení provedl vedoucí odborné rady, zkontroloval účast a  představil  program

jednání.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Jako zapisovatel byl navržen a odhlasován Martin Strolený.
- Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a odhlasováni Petr Mašek a Petr Kuneš.

3. Kontrola plnění úkolů
- Stálý bod jednání – informativní letáky pro veřejnost a členy sdružení.

4.  Zařazení OROO do ORP
- ORP bere na vědomí zařazení OROO do kompetence ORP.
- Václav Sýkora byl zvolen jako člen za OORP PJ do KOROO.

5. OZ a příprava semináře a školení preventistů II a III
- Byly dohodnuty dva termíny a dvě místa na seminář. První seminář proběhne v HZ

Nepomuk 27.11.2021 a druhý v HZ Přeštice 28.11.2021. Oba dva semináře začínají v 8:00
hodin a plánovaný konec je v 16:00 hodin. Drobné občerstvení po dobu semináře bude
zajištěno. V případě malého zájmu budou oba semináře sloučeny do jednoho, a to do HZ
Nepomuk.

- Přihlášky na semináře přepracuje Martin Strolený a poté budou rozeslány sborům.
Datum navrácení vyplněných přihlášek je stanoven do 21.11.2021.
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- Jako přednášející na semináři byli určeni :

Petr Mašek Informace OO

Martina Šlajsová Legislativa a dokumentace PO

Petr Kuneš Stanovy, metodický pokyn SH ČMS 3/2016, stejnokrojový předpis

Vladimír Vozka připraví praktickou část semináře

-Jmenovaní do zkušební komise byli: 

Předseda Martina Šlajsová

Člen Václav Sýkora

Člen Petr Kuneš

6. Různé – organizační záležitosti
- Plán práce na stránkách OSH je pouze informativní a schůze mohou být ovlivněny

epidemiologickou situací.

- Další schůze ORP svolána dle plánu činnosti na 4. října 2021 v HZ Nepomuk od
18:00 hodin, byla po dohodě zrušena a další schůze je tedy naplánována na 18. října 2021
od 16:30 hodin v kanceláři OSH PJ společne s ORM.

- Navrhnout sborům zařazení prevence do svých velitelských dnů. 

7. Závěr
- Vedoucí rady poděkoval všem za účast a ve 20:00 ukončil jednání.

Dne 6. září 2021

Martin Strolený  
   Zapisovatel            

 Petr Kuneš   Petr Mašek
Ověřovatel   Ověřovatel

 Václav Sýkora  
vedoucí ORP OSH PJ                


