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Název materiálu:

Schválení darovacích smluv

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování automatického 
bifázického defibrilátoru, model AED Plus, z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování přenosného oscilačního 
monitoru POKET B-75 pro speciální hašení a dodávku velkého množství vody, sériové č. monitoru 
19072010501, s oscilační jednotkou a proudnicí turbo, z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného.

3. pověřuje primátora města podpisem darovacích smluv na automatický bifázický defibrilátor, 
model AED PLUS  a na přenosný oscilační monitor POKET B-75.Termín: 16. 11. 2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 49. schůzi projednala a usnesením č. 1918/49/9/2012 podala návrh 
zastupitelstvu města na schválení uzavření darovacích smluv na automatický bifázický 
defibrilátor a přenosný oscilační monitor POKET B-75 pro speciální hašení.



Kancelář primátora

Kancelář primátora doporučuje převedení uvedených přístrojů do vlastnictví HZS 
Olomouckého kraje vzhledem k využitelnosti při zásazích u havárií a u mimořádných 
událostí.

Důvodová zpráva:

Rada města po projednání dne 2. 10. 2012 na své 49. schůzi podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit uzavření darovacích smluv na automatický bifázický defibrilátor a přenosný oscilační 
monitor POKET B-75 pro speciální hašení.

Statutární město Přerov v roce 2011 zakoupilo (nákupní cena činila 39 974,- Kč včetně DPH) a 
formou výpůjčky dalo na dobu jednoho roku do užívání Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje automatický externí defibrilátor AED, lékařský přístroj, který úspěšně slouží pro 
potřeby Územního odboru HZS Přerov a Požární stanici Přerov při zásazích, při nichž dojde k 
přímému ohrožení života osob, u kterých nastane  zástava srdeční činnosti a je nutné provést rychlou 
resuscitaci i nezdravotnickým záchranářem. Přístroj je schopen obnovit správnou činnost srdce, a tím 
zachránit lidské životy, např., při autonehodách, při kterých profesionální jednotky hasičů zasahují a 
zpravidla jsou na místě nehody jako první článek Integrovaného záchranného systému. 

Statutární město Přerov v roce 2011 taktéž zakoupilo (nákupní cena činila 111 449,- Kč včetně DPH) 
a formou výpůjčky na dobu jednoho roku dalo do užívání HZS Olomouckého kraje, Územnímu 
odboru Přerov a Požární stanici Přerov, přenosný oscilační monitor POKET B-75, který je určen pro 
hašení nebo ochlazování větších ploch u větších požárů, průmyslových havárií či nehod, kde v 
určitých případech nasazením monitoru lze snížit riziko zranění  zasahujících hasičů (např. při 
ochlazování propan-butanových lahví) a ušetřit jejich síly, neboť monitor po zapojení a nastavení již 
nevyžaduje lidskou obsluhu.

Oba vypůjčené přístroje jsou permanentně využívány při zásazích profesionálními jednotkami 
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov a Požární stanicí 
Přerov, kdy za necelý rok používání již zachránili několik lidských životů a odvrátili nemalé 
majetkové škody.

Darováním obou přístrojů do trvalého užívání HZS Olomouckého kraje, Územnímu odboru Přerov a 
Požární stanici Přerov, přechází na stranu obdarovaného i povinnost provádění pravidelné technické 
údržby a další finanční nákladovost při provozování a údržbě přístrojů.




