
Okresní sdružení hasičů Brno-venkov 
Odborná rada prevence 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

 

 

 

Zápis 
 
č. 2 ze zasedání Okresní odborné rady prevence, které se konalo 23. 9. 2015 v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 
1, 614 00 Brno od 15.00 hod. 
 
Přítomni:  Šmerda Jaroslav, Kožnárek Jaroslav, Mazzolini Jindřich, Musílek Jaroslav, Lengál Josef, Řepová Šárka 
 
Omluveni:  Bc. Trtoňová Lucie, Hrbáček David 
 
Program:  
1) Projednání posledního zasedání + PO očima dětí 
2) Projednání školení 
3) Došlá pošta 
4) Diskuse 
5) Závěr 
 
Ad 1) 
Na červnovém výkonném výboru dne 11. 6., byly přítomným zástupcům z okrsků a hasebních obvodů předány 
připravené ocenění pro děti za soutěž, včetně drobných dárků pro mladší a dárkových poukázek pro starší na nákup dle 
svého výběru do Tesca. Bylo to v dostatečném předstihu, takže nebyl problém s předáním hlavně na školách. 
Vzhledem k tomu, že jako každý rok řešíme co za nízkou částku (6.000 Kč) nakoupit, členové Rady prevence požadují 
přednést na Výkonný výbor žádost na navýšení určené částky pro vyhodnocení této soutěže na 10.000Kč. Dále 
doplníme k předávaným cenám i tabulku s umístněním v soutěži. 
Další požadavek na finanční výpomoc bude na Krajské sdružení, aby byly oceněny i práce z vyhodnocení kraje, taktéž 
10.000Kč. 

  
Ad2) 
Projednávali jsme jak dál s činností a se školením. Byl vznesen dotaz na proškolení členů Rady prevence přímo z 
Hasičského záchranného sboru v Brně, konkrétně pracoviště Štefánikova. Školení by mělo mít zaměření na spíše na 
domácnosti, skladování látek, bezpečnost komínů, jaké jsou povinnosti občanů atd. Paní Němečková z HZS nám zašle 
pomocné materiály k tomuto tématu. Protože se našeho zasedání poprvé také zúčastnila ing. Šárka Řepová, která jak 
jsme zjistili, pracuje na úseku prevence na kontrolním oddělení činnosti, zajistí proškolení členů Rady prevence a to 
buď koncem listopadu, nebo v prosinci. Toto nám upřesní začátkem listopadu. 
Pokud bude zájem o uskutečnění zkoušek prevence III. a II. stupně, uskuteční se v únoru, případně v březnu roku 2016 
 
Ad 3) 
Došlá pošta nebyla žádná 
 
Ad4) 
Diskuse – členové Rady prevence se budou podílet na branném závodu mládeže, který se letos uskuteční dne 3. 10. v 
Hostěnicích, dále bylo dohodnuto, že takový vlastní pomocný materiál k informování občanů se zaměřením na 
prevenci, nám pošle Josef Lengál a v časopisu Kominický věstník jsou zajímavé informace, co se týče údržby komínů. 
 
Ad5)  
Jednání Rady prevence bylo ukončeno v 17.00hodin 
 
                                Ověřil:                                                                                                      Zapsal:  
                       Mazzolini Jindřich                                                                                   Šmerda Jaroslav 


