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Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzni  
ze dne: 15.11.2011  

 
 
Jednání Krajské odborné rady prevence, které svolal :  
                                   p. KvětonZdeněk vedoucí  krajské odborné rady prevence 
 
Místo jednání: kancelář KSH Plzeňského kraje,  Jetelová 2,   Plzeň 
 
Přítomní  členové OORP:  Květon Zdeněk,  Severa Petr, Sýkora Josef, 
                                           Sláma Jaroslav 
                                            
Omluveni:  Ing. Majer Jan 
 
Neomluveni: Vaindl Vladimír,  Grollmus Marek 
 
Byla provedena volba zapisovatele zápisu - p. Květon Zdeněk 
                                   ověřovatelé zápisu -   p. Severa Petr 
                                                                    - p. Sláma Jaroslav 
 
 
Program jednání 
 

1.  Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 
2. Vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí za rok 2011 
3. Příprava preventistů na VVH a jejich úkoly ve sboru a v obci 
4. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
5. Sestavení plánu činnosti KORP na rok 2013 
6. Různé a diskuze 
7. Závěr 

 
Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro. 
 
 

1. Pan Květon zahájil jednání rady a provedl kontrolu úkolů z minulého jednání. 
 

2. Pan Květon zhodnotil činnost okresní rady prevence – malá účast členů  
 

3. Pan Květon informoval členy o jednání ÚORP v Praze viz samostatný zápis 
zpráva z jednání KORP za rok 2011 
 

4. Pan Severa podal informaci o vyhodnocení PO očima dětí v roce 2011ve 
Zbirohu. Vyhodnocení mělo dobrou úroveň. 
 

5. Pan Květon provádět školení preventistů  Školení  zaměřit na NV 91/2010, 
vysvětlit  problematika čištění komínů, kontrola spalinových cest. 
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6. Pan Květon vyhodnocení požární ochrany očima dětí musí být provedeno do 
04.05.11 a odesláno na KSH Plzeňského kraje, kde bude vyhodnocení 
09.05.11. 
 

7. Pan Květon slavnostní předání PO očima dětí proběhne 23.června 2012 
v rámci akce přípravek dětí v Muzeum Chotěšov.  
 

8. Pan Květon veškeré informace, které se týkají prevence  lze čerpat ze stránek 
www.dh.cz  v záložce prevence. 
 

9. Pan Květon zpracovat a zaslat všem členům plán práce KOPR na rok 2012 
 
  

 
 Plzeň  16.11.2011 
 
Zapsal: Květon Zdeněk                         
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  p. Severa Petr        …………………………………… 
                                                                                 podpis 
                                 p. Sláma Jaroslav  …………………………………… 
                                                                                podpis 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


