
Pořadové číslo: 19/8

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 26.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. MARTA ŠINTÁKOVÁ , zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí 
a školství
Mgr. et Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
JITKA PIEKUTOWSKÁ, referent odd. sociálních věcí a zdravotnictví

Název materiálu:

Uzavření darovacích smluv - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Oblastní 
charita Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a subjektem 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 
524/91, územní odbor Přerov, Šířava 25, Přerov, jako obdarovaným. Předmětem daru je evakuační 
vozík EVAC CHAIR 700.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, jako obdarovaným. 
Předmětem daru je keramická pec TE 150MCC.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

po projednání podala návrh Zastupitelstva města Přerova schválit uzavření darovacích smluv 
dle důvodové zprávy.



Odbor sociálních věcí a školství

navrhl a doporučil Radě města Přerova podat návrh na uzavření darovacích smluv dle 
důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Ad 1/
V roce 2009 byl v rámci schváleného rozpočtu města Přerova na činnost tehdejší Komise zdravotní 
a sociální pomoci na primární prevenci po odsouhlasení zakoupen evakuační vozík EVAC CHAIR 
700. Jedná se o speciální prostředek využívaný při požárních  nebo jiných  zásazích k přepravě 
a evakuaci ohrožených starých nebo zdravotně znevýhodněných osob. 
Po jeho zakoupení byl evakuační vozík na základě předávacího protokolu předán do užívání 
Hasičskému záchrannému sboru v Přerově. Evakuační vozík je zde uložen, je plně funkční a při 
zásazích využíván. 
Pořizovací cena evakuačního vozíku EVAC CHAIR 700 : 29 740,00 Kč.

Ad 2/
Z prostředků schváleného rozpočtu města na prevenci kriminality a z prostředků státní dotace na tuto 
oblast pořídilo v roce 2004 město keramickou pec, která byla předána do užívání Oblastní charitě 
v Přerově. Tato organizace keramickou pec využívá v rámci preventivní činnosti při naplňování 
volnočasových aktivit pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro klienty Romského 
komunitního centra a klienty Setkávání seniorů Spolu. Keramická pec je umístěna v prostorách 
Oblastní charity Přerov. Je plně funkční.
Pořizovací cena keramické pece TE 150MCC: 78 000,00 Kč.

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví eviduje uvedený majetek ve své inventurní evidenci. 
Vzhledem k dlouhodobým dobrým zkušenostem s hospodařením a s využitím uvedeného majetku, 
oddělení SVaZ doporučuje darování majetku uvedeným organizacím.

Rada města Přerova podala usnesením č. 2621/70/8/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
uzavření darovacích smluv s výše uvedenými organizacemi.


