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SH ČMS okresní sdružení hasičů Příbram, Legionářů 400, Příbram  261 01            

tel. 318621612, www.oshpribram.cz,    osh.pribram@cmail.cz 

 

Výpis zápisu z jednání odborné rady prevence dne 4. března 2020 v zasedací místnosti        

 sekretariátu OSH Příbram od 15:00 hodin. 

 

Přítomni:  KYKAL Ladislav, SPILKA Milan, Bc. ŠIMONOVSKÝ Jiří, ŽIŽKA František, 
  BERAN František 
Omluveni:  KODET Daniel, Mgr. VOJTÍŠKOVÁ Kristýna 
 
Hosté:   Bc. JANKOVSKÝ Václav, POLÁK František, DOLEŽAL David,                                        

                            Ing. ZAHRADNICKÝ Roman 
 
Program:  
 

1. Zahájení 

2. Zpráva ORPr od roku 2015 

3. Představení nových kandidátů pro práci v ORPr  

4. Návrh na funkci vedoucího ORPr 

5. Diskuze ke zprávě 

6. Plán práce na rok 2020 

7. Různé 

8. Závěr 

 

ad 1)  Provedl vedoucí rady Ladislav Kykal 

ad 2)  Zprávu přednesl dosavadní vedoucí rady za období 2015 - 2020 

ad 3)  Starosta OSH seznámil členy rady s kandidáty pro nové funkční období, (v příloze) 

ad 4)  Návrh na vedoucího ORPr podal odstupující vedoucí, všichni přítomní souhlasili, bude  

 formálně potvrzeno po Shromáždění delegátů SDH v Krásné Hoře 

ad 5)  Členové rady souhlasí s textem předložené zprávy, která bude zveřejněna na 

 Shromáždění delegátů SDH dne 21. 3. 2020, nepodařilo se aktivovat preventisty 

 z jednotlivých SDH – úkol do nadcházejícího období pro radu prevence 

ad 6)  15. 4. ve 14:00 hodin se uskuteční první setkání nově sestavené rady, proběhne volba 

 vedoucího a vyhodnocení prací v soutěži POODM, dále bude doplněn a odsouhlasen 

 plán práce ORPr na rok 2020, (návrh je přílohou zápisu) 

ad 7)  Různé:  

 Rozpočet pro ORPr na rok 2020 ve výši 35 tis. Kč, tedy ve stejné částce loňského roku   

ad 8) V závěru poděkoval odstupující vedoucí rady všem členům a starostovi OSH za  

 spolupráci 
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Ukončeno v 16:00 hodin.  

Zapsal: Šimonovský 

 

 

Výpis byl proveden ze zápisu z jednání ORPr. Neobsahuje citlivé a osobní údaje osob, případně 

další chráněné informace.  

Oprávněné osoby mohou dle zákona nahlížet do úplného zápisu z jednání na OSH Příbram a 

pořizovat si z něj výpisy a záznamy. 
 

 

 

 

 

 


