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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 17.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
HANA CHMELÍČKOVÁ, referent oddělení organizačního
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
IRENA PŘIVŘELOVÁ, referent oddělení ochrany a krizového řízení
Mgr.Ing. JAROMÍR DVOŘÁK, vedoucí oddělení ochrany a krizového 
řízení

Název materiálu:

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení osvětlovací 
soupravy

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 
IČ: 70885940, na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku 
u všech mimořádných situací,

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 na pořízení osvětlovací soupravy, na jejíž položky 
byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů 
než je dotace od předávajícího."
b) vypouští se článek IV odst. 3 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 úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:



Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
8115 210 Změna 

stavu krátk. 
prostředků 
na bank. 
účtech

205 301,8 * + 80,0 205 381,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 110 Záležitosti 

krizového 
řízení j. n.

110,0 * + 80,0 190,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

24 681,1 * + 80,0 24 761,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Předkládá materiál k projednání.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 24.3.2014. Usnesením       
č. 3246/87/4/2014 podala návrh Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace v uvedené výši.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Finanční prostředky k poskytnutí předmětné dotace 
byly obsaženy v rozpočtu na mimořádné dotace roku 2013. Z tohoto důvodu bude poskytnutí 
dotace financováno ze zůstatku hospodaření města.

Důvodová zpráva:

V měsíci lednu 2013 bylo statutární město Přerov požádáno Hasičským záchranným sborem 



Olomouckého kraje (v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 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 záchranářské osvětlovací soupravy, která je nepostradatelná při 
zákroku u všech mimořádných událostí a krizových situací probíhajících v nočních hodinách, 
kdy je pro zajištění bezpečnosti zasahujících jednotek požární ochrany a ostatních složek IZS 
nezbytně nutné zajistit dostatečné osvětlení místa zásahu - dopravní nehody, výstavby 
protipovodňových hrází atp. 
Vzhledem ke skutečnosti, kdy ve městě Přerov a v celém jeho správním obvodu dochází k 
častým povodňovým situacím, které dle praktických zkušeností ohrožují město převážně v 
nočních hodinách, doporučujeme poskytnutí příspěvku v plné požadované výši na pořízení 
záchranářské osvětlovací soupravy, profesionálním hasičům HZS Přerov, členům povodňové 
komise a Krizového štábu správního obvodu ORP Přerov, která bude sloužit v případě vzniku 
mimořádných událostí a krizových situací při provádění nepřetržitých záchranných a 
likvidačních pracích.

Dotace nemohla být poskytnuta v prosinci 2013 jednak proto, že by příjemce nebyl schopen v 
tak krátkém čase zrealizovat poptávkové řízení a hlavně by nebylo možné ze strany příjemce 
přidělenou částku vyčerpat z důvodu Integrovaného informačního systému státní pokladny, 
kdy se mimorozpočtové zdroje uzavírají ke dni 9. 12. 2013, včetně vyúčtování. Proto byl 
schválen záměr dotace.


