
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

OORP Blansko

Zápis z jednání OORP Blansko
13. prosince 2019

Přítomní:
Zdeněk Srba, Ladislav Kantor, Roman Bárta, Marcela Havířová, František Hamerský

Omluveni:
Miroslav Kolář, Zdeněk Špaček, Radek Ošlejšek, Stanislav Hladík, 

Program:
1. Zahájení, přivítání členů
2. Zhodnocení  celého funkčního období rady a příprava na volby 2020
3. Příprava plánu práce rady na rok 2020 
4. Organizace soutěže POODM 2020 
5. Informace z krajského setkání členů rady prevence 
6. Diskuze
7. Závěr

K jednotlivým bodům:
1. Proběhlo

2. Přítomnými členy bylo zhodnoceno celé funkční období OORP velmi kladně. Povedlo se 
činnost této rady obnovit, za  což patří velký dík br. Z. Špačkovi. Každoročně pořádáme 
odborné semináře v oblasti Požární ochrany a zkoušky preventista III. a II. stupně. V 
neposlední řadě organizujeme soutěž - Požární ochrana očima dětí a mládeže. Dále přítomní 
souhlasili s kandidaturou do OORP  i v dalším funkčním období. Vzešel též návrh na 
vedoucího OORP a to R. Bárta a na náměstka starosty OSH Blansko L. Kantor. Další 
upřesnění kandidátky na prvním jednání v roce 2020. 

3. OORP projednala a schválila plán práce a předpokládaný rozpočet úseku prevence OSH 
Blansko. Plán práce i rozpočet jsou přílohou tohoto zápisu.

4. Dle informací propagace POODM probíhá. E-maily rozeslány propozice do školských 
zařízení. Rozeslaní e-mailu do SDH s propozicemi soutěže zajistí R. Bárta

5. Dne 30.11. 2019 proběhlo krajské setkání členů rad prevence v podniku Fosfa a.s. Břeclav. 
Tohoto setkání se za naši OORP zúčastnili Z. Srba, L. Kantor a S. Hladík. Na setkání byli 
přítomní seznámeni s činností jednotlivých okresních rad prevence, zprávami z vyšších 
orgánů SH ČMS a HZS, různými propagačními materiály a výsledky vyšetřování některých 
událostí. Dále byli seznámeni s připravovanou změnou stavebního zákona a dalších 

str. 1/2



předpisech týkajících se požární prevence. Na závěr se uskutečnila exkurze do provozu 
podniku. Podrobnosti v zápisu z tohoto setkání které je přiloženo.

6. V diskuzi vznesl L. Kantor návrh aby v každém okrsku byl k dispozici alespoň jeden 
proškolený preventista. Na tomto návrhu bude rada nadále pracovat.

7. Na závěr  vedoucí rady Z. Srba všem poděkoval za účast na jednání a za práci v  OORP.

Zápis vypracoval:
Roman Bárta
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