Občanské sdružení - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Ústřední odborná rada prevence (ÚORP)

RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI ÚORP
NA ROK 2010
Poř.

0.

1.

Druh
činnosti

Stálé body
jednání

Pracovní
schůzka

Náplň, obsah, problematika jednání
1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání,
2. Stav plnění dlouhodobých úkolů: vyvolaná jednání, spolupráce a kooperace
složek, opatření k zajištění výsledků stanoveného úkolu, výsledky
dosavadního průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu
3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS, sněmu starostů
4. Informace z činnosti KORP a OORP
5. Organizační záležitosti
6. Různé
1. Stálé body jednání,

Termín a místo
jednání
Jednotlivé
následující
termíny
pracovních
schůzek

2. Informace o vydání, obsahu a oblasti aplikace nových právních a technických
předpisů k požární bezpečnosti stavebních objektů (Nařízení vlády, kterým se
stanoví požadavky požární bezpečnosti při provozu spotřebičů paliv, komínů a
kouřovodů, novelizace ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody, Navrhování,
provádění a připojování spotřebičů paliv, další novinky a změny)
25. březen 2010
3. Působení referentů prevence v obcích a na pomoc obecním úřadům v jejich
povinnostech na úseku PO a OOB
Místo:
4. Aktuální stav v dopracování a aktualizaci učebních textů pro přípravu
Ústředí
SH ČMS
k získání odbornosti Preventista III a II (aktualizace podle platné právní
Praha
úpravy, aktualizace podle nových technických předpisů, dopracování okruhů a
testových otázek z oblasti OOB)
5. Aktuální stav ve zpracování metodiky pro referenty prevence ve SDH obcí,
průběžné doplňování témat, okruhů a obsahu metodiky v podobě postupně
vytvářených a vydávaných „metodických listů“ (ML); korektury, zveřejnění
6. Informace ze sekce ochrany obyvatel (OOB),
7. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti „preventista III, II a I“ v r. 2009
8. aktuality, různé

Nosný úkol

-aktuálně reagovat na
situaci

- informovat ÚORP o
nových právních a
technických předpisech
na úseku PO
- posoudit na základě
připomínek z KORP
přijatelnost metodiky
pro další období
- aktivizovat metodickou
pomoc obcím na úseku
PO
- průběžně doplňovat
okruhy pro vypracování
ML; rozhodnout o
prioritách konkrétního
rozpracování
nejaktuálnějších témat
- informovat ÚORP o
aktuálních úkolech OOB

Pozn.

2.

3.

4.

1. Stálé body jednání
2. vyhodnocení vítězů republikového kola soutěže POOD za rok 2009/2010
3. Další informace k obsahu a oblasti aplikace změn právních a technických
předpisů na úseku požární ochrany
4. Aktuální stav ve věci vydání novelizovaných učebních textů pro přípravu
preventistů k získání odbornosti Preventista III a II
5. Aktuální stav zpracování metodiky pro referenty prevence ve sborech
v obcích:
6. Preventivně výchovná činnost v obcích (občané, školy, kolektivy mladých
hasičů),
7. Aktuality, různé,
8. Účast při předání ocenění vítězům soutěže POOD v Přibyslavi

Pracovní
schůzka

IV. řádný
sjezd

Pracovní
schůzka

Zhodnocení práce a dosažených výsledků činnosti ÚORP za volební období 2005
- 2010
1. Stálé body jednání
2. materiály ze IV. řádného sjezdu SH ČMS – rozpracování do koncepce,
zaměření činnosti, priorit atp.

3. června 2010
Místo:
Ústředí SH ČMS
Praha

- informovat ÚORP o
nových právních a
technických předpisech
na úseku PO
- vydání novelizovaných
učebních textů pro
přípravu preventistů
- vydání – zveřejnění
dalších bodů metodiky
pro ref.prevence SDH
obcí
- aktivizovat metodickou
pomoc obcím na úseku
PO
- ocenění vítězů
„POOD“

Ostrava

- informovat delegáty
sjezdu o činnosti
prevence a naplnění cílů
za volební období

září - prosinec
2010

-rozpracovat materiály,
které jsou relevantní pro
činnost ÚORP a celé
prevence ve SH ČMS na
další období

Místo:

Jednotlivá jednání ÚORP mohou být doplňována aktuálními body na základě podnětů od členů, z VV SH ČMS, KORP, obcí apod. případně
vydáním nových předpisů. Rovněž místo jednání může být zvoleno odlišně od navrženého plánu.

V Plzni dne 6.11.2009

Zpracoval: Ing. Jan Majer
Vedoucí ÚORP

