Zápis z jednání odborné rady represe
Datum: 8. září 2020 18h
Přítomni: dle prezenční listiny
Zástupce HZS HMP: Štěpán Pošík
Omluveni: MHMP – Jana Kuklová

V. Šimek:
1) Informace z ÚORR k:
a. TFA
b. ÚHŠ Bílé Poličany – nabídka možnosti uspořádat kurzy například Základní odbornou
přípravu přímo v Praze – podmínky dle domluvy v případě zájmu
J. Zloch:
1) Termíny školení k získání a prodloužení odborných způsobilostí velitelů a strojníků:
a. S16 v termínu 3.-4. 10. v Písnici nebo 21.-22.11. Lysolaje od 8:00
b. V8 v termínu 17.10. H. Měcholupech nebo 28.-29.11. Řeporyje od 8:00
c. NDT – získání 10.-11.10. na HS-2 (max 20 lidí) – zájemce nejdříve poslat J. Zlochovi
d. Cyklila možná jakýkoliv kurz, získání odborné způsobilosti pak nutná účast v oba
termíny + ukončený e-learning do druhého termínu
e. Velitelé zašlou naskenované vyplněné přihlášky na školení Martinu Ševcovi – HZS
HMP
f. Nutná ústrojová kázeň (PS2+zásahová ústroj, na velitele + DT), nositelé DT oholeni!
g. Nutná osobní přítomnost v celé délce školení!
2) Stáže na stanicích HZS HMP
a. Stále platí zákaz stáží na stanicích HZS
b. Možnost dělat stáže na vlastních zbrojnicích – zájemci pošlou termíny ve kterých by
stáž chtěli vykonávat dokonce října J Zlochovi. – podmínkou 1+5 24h O potvrzených
termínech budou velitelé vyrozuměni. (výjezdovost v režimu jako při konci
pohotovostí při COVIDu)
3) Jednání na MHMP
a. Seznámení s obsazením v pracovní skupině
b. Informace k inventurám HZ od MHMP
c. Hlídání profinancování dotací; odůvodňování požadavků v dotacích
d. Stav koncepce financování JSDH od 2021 – v začátku, budeme průběžně informovat
e. Předurčenost JSDH MČ – jen OOb a následně technické zásahy typu větrná smršť,
povodně
f. MHMP přislíbil pořízení radiostanic pro JSDH (analogové i digitální; ruční i vozidlové)
– v plánu pořízení někdy přelom roku 2020/2021
4) Mimořádná dotace MHMP
a. Schváleny všechny neinvestiční položky (do 40tis za kus)
5) Zástupci MHMP se budou účastnit ORR

Š. Pošík:
1) Zástupce HZS se bude účastnit jednání ORR
2) Je možné, že opět budou v případě potřeby probíhat pohotovosti na zbrojnicích jako při
jarních opatřeních
3) Plánovaná úprava plošného pokrytí – nyní na k.ú do budoucna na menší územní celky
4) Plán - počet jednotek na místě nebude hodnocen jako dosud – co jednotka to stanice HZS,
ale jednotka bude odpovídat družstvu (min stav 1+3) tzn. ze stanice HZS pojedou dvě
družstva –odpovídá na místě dvou jednotkám
5) V plénu projednána problematika nevysílání JSDH z pohledu místa události a plošného
pokrytí (jednotka JSDH A nevyjede viz Fireport, sousední jednotka JSDH B není povolána ani
jako náhradní)
6) Informace k Účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m.
Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
a. Celkem 15 žádostí
b. Klánovice – vráceno k doplnění chybně uvedeného čísla účtu
c. Kbely – vráceno s chybami
d. Praha 8 – jednotka není zařazená tzn. nesplňuje podmínky dotace
e. Suchdol – nárokovaná EC nesplňuje podmínky Vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky – (krytí IP )tzn. nebude z dotace proplaceno

Diskuze:
1) Revize DT – každý velitel měl být fy. Drager obtelefonován a měl být domluven individuálně
další postup
a. J. Zloch zaurguje Drager (p. Bešťák tel 737246244)
b. Drager v případě potřeby dodá výhradní zastoupení (jediný dodavatel)
2) Host Petr Solber – komerční ukázka produktů české firmy NanoLogix – polomasky, filtry,
ochranné prostředky

