Zápis z jednání odborné rady represe (velká rada)
Datum: 14. prosince 2021 18h Ohradní
Přítomni: dle prezenční listiny

1. HZS HMP – pí Patočková
a. Požadavky na vyplňování zprávy o zásahu, dílčí zprávy o zásahu a zprávy o činnosti
2. MHMP – pí. Benešová
a. Informace k čerpání dotací MHMP – pozor na soulad účelu dotace a čerpání
b. Dopis k výzvě podání žádostí o dotace na opravy bodě odeslán do konce roku na MČ
c. Posílá informaci o čerpání dotací od MV na MČ předem – bohužel proplácení dotace
MČ v prosinci je dáno procesem dotace na MV
d. Velitelé jednotek posílat info o záměru vyřazení vozidel JSDH mailem mě a p.
Zlochovi
e. Na jaře budou pokračovat „inventury“ jednotek ze strany MHMP
f.

Informace ke Koncepci financování jednotek SDH – u některých položek se zvažuje
centrální nákup ze strany MHMP

3. MSH – Zloch
a. Školení odborné způsobilosti – pokud je známa nepřítomnost předem – nutné
nahlásit, na poslední školení velitelů dorazili 4 ze 20 – více instruktorů než
posluchačů
b. Kbely, Libuš a Čakovice z rozhodnutí HZS HMP změna kategorie z JPO V na JPO III/1
c. Z rozhodnutí HZS HMP nová JPO – JSDH Horní Počernice
d. Informace z jednání Ř HZS a MSH
i. Informace budou chodit i na MSH
ii. HZS HMP bude mít k dispozici plán akcí MSH (zahrnuje i plány jednotlivých
SDH a JSDH) – cílem je snaha sladit termíny, aby se v jeden den nekonaly tři
velké akce a k tomu výcvik/cvičení
iii. Výcviky, cvičení a TC budou v obdobném rozsahu, ale vše s ohledem na české
předsednictví Radě EU by vše mělo proběhnout v 1. pololetí 2022
iv. Pokud jednotky SDH budou chtít realizovat vlastní taktické cvičení je nutné
projednat v dostatečném předstihu záměr cvičení s HZS a následně min 30
dnů předem zaslat na HZS plán cvičení
v. Použití pěnidla u zásahu na rozhodnutí velitele jednotky po domluvě
s velitelem zásahu, popř. řídícího důstojníka. HZS pěnidlo nebude
automaticky nahrazovat, nutno pořídit z vlastních prostředků a o finanční
náhradu žádat v rámci dotace MV na zásah mimo území zřizovatele. (Výše
proplacení není garantována).

vi. Akce pomoc členů jednotek ve zdravotnických a soc zařízeních – nabídnuto
za HMP 4 lidi z toho dva nesplnili formální podmínky

