SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Odborná rada prevence

Zápis ze zasedání odborné rady prevence
Datum a místo jednání: 25. dubna 2022, OÚ Vrčeň od 18:00 hodin
Svolavatel: Václav Sýkora, vedoucí odborné rady
Přítomni členové: Dle presenční listiny je přítomno 4 z celkového počtu 8 členů rady. Jednání
není tedy usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR.
3. Návrh na společné jednání s ORM říjen 2022 (příprava hasičského dne pro mládež)
- rozpočet, prezentace, společná schůze s ORM
4. Informace z KOROO a KORP
5. Koncepce podpory Prevence a Ochrany obyvatel 2021+
6. Aktualizované testové otázky Preventista II a III
7. Vyhodnocení zkoušek MH
8. Výpomoc členů OR při akcích pořádaných OSH
9. Různé – organizační záležitosti
10. Závěr
Projednané body:
1. Zahájení
- Zahájení provedl Petr Mašek, zkontroloval účast a představil program jednání. Jako
zapisovatel byl jmenován Martin Strolený, a jako ověřovatelé byli zvoleni Petr Kuneš a Petr Škala.
2. Kontrola plnění úkolů
- Stálý bod jednání – informativní letáky pro veřejnost a členy sdružení.
3. Návrh na společné jednání s ORM říjen 2022 (příprava hasičského dne pro mládež)
- rozpočet, prezentace, společná schůze s ORM
a) Rozpočet – vypracoval a představil Petr Kuneš.
b) Prezentace POODM 2021 vypracuje Martina Šlajsová.
c) Navrhujeme místo pro konání společné schůze ORP a ORM v HZ Střížovice, kde bude
projednán den pro mládež.
4. Informace z KOROO a KORP
- Petr Mašek se zúčastnil obou těchto schůzí.
- při KORP proběhlo krajské kolo POODM 2021 kde hned ve 4 kategoriích postoupily práce
dětí z našeho okresu.
- KOROO zde byla účast mizivá (3 členové), rada nebyla usnášeníschopná, program byl
pouze projednán.
5. Koncepce podpory Prevence a Ochrany obyvatel 2021+
- Koncepce Prevence a Ochrany obyvatel jsme všichni obdrželi k seznámení. Bereme je na
vědomí.
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6. Aktualizované testové otázky Preventista II a III
- Všichni členové otázky obdrželi. Nebylo připomínek. Nové otázky bereme na vědomí.

7. Vyhodnocení zkoušek MH
- Několik našich členů se zúčastnilo zkoušek odborností, které probíhali na dobré úrovni.
Zkoušek odborností se účastnili pouze členové ORP, bez zástupců ORM. Plnění odznáčků
způsobilosti je především v kompetenci ORM, a tak by nemělo docházet k absenci jejích členů na
těchto zkouškách.
- Bude poskytnuta zpětná vazba ORM
8. Výpomoc členů OR při akcích pořádaných OSH
- Když budeme požádáni, budeme se snažit OSH v rámci našich sil vypomoci.

9. Různé – organizační záležitosti

- Další schůze dle plánu práce na 5. září 2022 bude přesunuta do HZ Lipnice.
- Apelujeme na činnost všech členů ORP, na řádnou účast na schůzích, nebo
jejich řádné omluvě ze schůze.

10. Závěr
- Petr Mašek poděkoval všem členům za jejich účast a v 19:15 ukončil schůzi.

Dne 25. dubna 2022
Martin Strolený
Zapisovatel
Petr Kuneš
Ověřovatel

Petr Škala
Ověřovatel

