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Název materiálu:

Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
pořízení stabilizačního systému

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč subjektu Česká republika -
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 
IČ: 70885940, na pořízení univerzálního stabilizačního systému.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Předkládá materiál k projednání.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 88. schůzi konané dne 9. dubna 2014 podala Zastupitelstvu města 
Přerova návrh schválit záměr poskytnutí dotace. Číslo usnesení 3302/88/5/2014.

Odbor ekonomiky

Na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána rezerva, a to z důvodu, aby orgány města 
měly v průběhu celého roku 2014 možnost podpořit zejména mimořádné výkony, jako jsou 



účasti na mistrovství republiky, světa apod., popř. akce, jejichž realizace nebyla v době 
podávání žádosti o podporu z grantového programu známa. V případě schválení předloh 
mimořádných dotací, předkládaných na dubnové jednání Zastupitelstva města Přerova, však 
bude tato rezerva téměř vyčerpána a její zůstatek je zcela nedostačují pro předkládané záměry, 
jejichž výše, v případě schválení, dosáhne částky několika set tisíc Kč. 
Při schvalování záměrů je ovšem třeba vzít v úvahu skutečnost, že zdroje města jsou značně 
omezené a pokud se objeví finanční prostředky, které nejsou doposud zapojeny v rozpočtu či 
zahrnuty v rozpočtovém výhledu k financování konkrétních akcí, je nutné vytvářet nejen 
rezervu pro případ problémů se získáním dotace v přepokládané výši na projekt Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě msta Přerova, tak aby bylo možné následně 
plnit v souladu s platnou úvěrovou smlouvou, ale také vyčlenit prostředky na opravy majetku 
ve vlastnictví města, který je často ve značně zchátralém stavu. Z těchto důvodů odbor 
ekonomiky nedoporučuje schválení výše uvedeného záměru.

Důvodová zpráva:

Dne 2. 4. 2014 bylo statutární město Přerov požádáno Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje (v souladu s ustanovením § 29 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, obec a obecní úřad umožňuje dislokaci jednotek hasičského 
záchranného sboru v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto 
jednotek) o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení jednotky HZS na požární stanici 
Přerov s cílem pořízení 2 ks univerzálního stabilizačního systému StaBFast, který slouží ke 
stabilizaci havarovaných vozidel při vyprošťování zraněných osob ve všech typech osobních 
vozidel, minibusů a nákladních vozidel, čímž se snižuje bezpečnostní riziko jak pro 
zachraňované osoby, tak i pro záchranáře. Systém se využívá pro stabilizaci havarovaného 
vozidla, kdy stabilizátor využívá vlastní hmotnosti. Jakmile je havarované vozidlo 
stabilizováno, a tím zajištěno proti samovolnému pohybu, je možné zahájit provádění 
záchranných prací.

Vzhledem k tomu, že jednotka profesionálních hasičů HZS Územní odbor Přerov pravidelně 
vyjíždí k zásahům při dopravních nehodách a haváriích, za účelem provádění záchranných a 
likvidačních prací, oddělení ochrany a krizového řízení Kanceláře primátora doporučuje 
poskytnutí finančních prostředků na pořízení 2 ks univerzálního stabilizačního systému (cena 
120.000,- Kč, vč. DPH).


