Zápis z porady ze dne 22. února 2017

ZÁ P I S

z porady Okresní odborné rady prevence SH ČMS České Budějovice (OORP)
I. Termín a místo jednání
22. února 2017

Kancelář starosty okresního a krajského sdružení hasičů ČMS, Lannova tř., České Budějovice

Účast

II.

- Jiří Červák - SDH Nové Homole, vedoucí OORP, vedoucí KORP, člen ÚORP
- plk. Ing. Neškodná Jana - HZS Jihočeského kraje, SDH Nové Homole, člen OORP
- Ing. Ladislav Karda - SDH Borovany, člen OORP - omluven
- Mgr. Petr Svoboda - SDH Jankov, člen OORP
- Vladimír Bauer - SDH Hrdějovice, člen OORP
- Aleš Vávra - SDH Staré Hodějovice, člen OORP
- Martin Minář - SDH Malešice, člen OORP
III. Program

1) Zahájení (Jiří Červák)

2) Podklady od ÚORP, plán činnosti (Jiří Červák)

3) PVČ (Jiří Červák)
4) Různé

IV. Průběh porady

1.) Dne 22. února 2017 se uskutečnila porada OORP České Budějovice v prostorách
kanceláře starosty okresního a krajského sdružení hasičů ČMS, Lannova tř., České
Budějovice. Poradu zahájil vedoucí okresní i krajské odborné rady prevence SH ČMS Jiří
Červák. Přítomné seznámil s programem porady.
2.) Jiří Červák dále seznámil přítomné s materiály poskytnuté ÚORP, zejména plán činnosti
ÚORP na rok 2017. Dále seznámil s plánem činnosti okresní odborné rady prevence a krajské
odborné rady prevence v návaznosti na plán činnosti ÚORP. OORP plán činnosti na rok 2017
schválila. Dále Jiří Červák seznámil přítomné se zápisem z jednání ÚORP ze dne 15.11.2016.
3.) Dále informoval o finančních prostředcích alokovaných pro OORP a KORP na rok 2017 a
to pro OORP ve výši 20.000,- Kč a KORP ve výši 50.000,- Kč. Z těchto prostředků budou
hrazeny náklady na soutěž „PO očima dětí“ a zbytek fin. prostředků bude využit na tvorbu a
tisk propagačních výukových materiálů na PVČ.
Bylo diskutováno o plánovaných akcích pro seniory a pro školská zařízení, byl domluven
systém konání těchto akcí.
Nejbližší plánované akce:
-

Zahájena soutěž „PO očima dětí“

-

11.3.2017 – příspěvek na školení rozhodčích dětí a mládeže

-

17.-.18.3.2017 – příspěvek na školení vedoucích dětí a mládeže

-

1.4.2017 – odborná příprava preventistů PO
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4.) Různé:

- bylo provedeno seznámení se s novou strukturou rad Okresního sdružení hasičů ČMS
České Budějovice – nově vznikla Rada soutěží a nově vznikne i Rada represe.

- byla poskytnuta informace o ustanovení Okresní odborné rady prevence SH ČMS Český
Krumlov – vedoucí rady - paní Růžena Lepšová.

Zapsala dne 22.3.2017

Ing. Jana Neškodná.
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