
Pořadové číslo: 17/5

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 5.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního

Název materiálu:

Žádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek požární ochrany 
okrsku Přerov na rok 2013

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, IČ: 
64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 31 Lipník nad Bečvou, na úhradu nákladů spojených s 
prověrkou připravenosti zásahových jednotek požární ochrany okrsku Přerov,

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:
a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových 
nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta minimálně 20 % jejích celkových nákladů, a to 
z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 2 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 
této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši  
10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Ostatní činnosti j.n.(zastupitelstvo) 2 826,0* -5,5 2 820,5



5512 110 Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 +5,5 5,5
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednávala předkládaný materiál na své 60. schůzi konané dne 
10.4.2013. O výsledku budou zastupitelé informováni.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Pro doplnění uvádíme informaci, že součástí výše 
uvedené rezervy jsou i zdroje, které byly při zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2013 
vyčleněny jako dotace pro firmu Regionální letiště Přerov, a. s.

Důvodová zpráva:

Na základě znění zákona č. 67/2001 příslušníci požárních jednotek mohou své funkce vykonávat jen s 
požadovanou odbornou způsobilostí, přičemž tato zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a 
tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport. Dne 4.5.2013 se v Henčlově uskuteční 
Okrskové kolo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku č. 3 Přerov v požárním sportu. Ke 
zdárnému zabezpečení této soutěže je potřeba uhradit pronájem časomíry, překážek a hřiště, potisky k 
pohárům, spotřebu vody VaK a zabezpečení dozoru zdravotníka v celkové výši 5.500,- Kč. Město 
Přerov tuto akci poskytnutím finančních prostředků podporovalo již i v minulosti. V minulých letech 
akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Henčlov. Dle sdělení zástupce žadatele Z. Christena okrsek 
nemá k dispozici finanční prostředky, kterými by se na realizaci akce mohl podílet. 

Okrsek č. 3 Přerov spadá pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, které je jeho 
přímým nadřízeným. Jelikož okrsek č. 3 Přerov nemá přidělené vlastní IČ, je žadatelem o dotaci 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov. Žádost je uvedena v příloze.


