Zápis z jednání ORR MSH hl. m. Prahy
konané dne 18. 3. 2019 sekretariát MSH

Přítomni:

dle prezenční listiny
omluvil neúčast příslušníků HZS pro nemoc a pracovní vytížení

Program:

kontrola zápisu a plnění úkolů
odborná příprava velitelů JSDH
odborná příprava strojníků JSDH
příprava školení rozhodčích
informace

Zahájení:

vedoucí rady p. J. Zloch přivítal přítomné
kontrola zápisu – bez připomínek

Školení:

p. Svoboda informoval o školení velitelů, 30. 3. v Kolovratech
plnohodnotný program připravil p.Kratochvíl
p. Michl podal informaci o školení strojníků 2.-3.3 na HZ Újezd
velké nedostatky v ústrojové kázni a vědomostech školených strojníků
p. Hartman – informoval o přípravě a úpravě pravidel PS,
rozešle pozvánky na starosty SDH a stávajícím rozhodčím

Informace: p. Zloch
- 24. 2. 2019 - seminář vedoucích odborných rad represe v Přibyslavi
účast p. V. Šimek – dvě pojišťovny na tuzemském trhu začali nabízet bonusy při
očkování dobrovolných hasičů proti Hepatitidě. Zatím se program očkování týká pouze
členů jednotek požární ochrany kategorie JPO II. a JPO III.
Očkování hasičů z jednotek JPO V. je však pouze otázkou času., nemocenská úhrada
mzdy, jedná o 100 % náhrad při úrazu u zásahu, odškodnění za poškození zdraví a
úmrtí dobrovolného hasiče, nová prezentace ke školení členů JPO, Vývickový rok 2019

Různé:

Vyprošťování, příprava na MČR, přihlášena JSDH Písnice, porovnají síly s Řeporyjemi
Odevzdány na magistrát požadavky na finanční krytí oprav has. techniky
Schůzka s vedoucí chemické služby HZS Praha ohledně servisu a výměny DT při zásahu
- při velkých zásazích nelze, JSDH si to musí zařídit samy, při měnších je to domluveno
Doplňování pěnidla od HZS pouze za úhradu – ze státních dotací
Školení dekontaminace vozidel pro předurčené JPO – 14. 4. HS 5
Schůzka ohledně protipovodňového cvičení na Ochraně obyvatelstva – 28. 4.
Cvičení OPATOV – 4 etapy, vyhodnocení na místě a posléze písemně pro HZS

Zapsal: M. Kučera

