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Název materiálu:

Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
pulzních oxymetrů

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- 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 pulzních oxymetrů.

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 pulzních oxymetrů, na jejichž 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
1355 230 Odvod z 

výherních
hracích 
přístrojů

31 520,0 * + 20,0 31 540,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
5279 110 Záležitosti 

krizového 
řízení j. n.

310,0 * + 20,0 330,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

26 056,1 * + 20,0 26 076,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 4.6.2014. Navrhované 
usnesení je v souladu s jejím usnesením.

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. Je na jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedené dotace. V současné době jsou ovšem schváleny záměry na poskytnutí mimořádných 
dotací ve výši cca 1,2 mil. Kč, přičemž rezerva rozpočtu k tomuto účelu dosahuje pouze 
částky 0,3 mil. Kč. Za účelem posílení rozpočtu budou zapojeny zvýšené příjmy na poplatku 
Odvod z výherních hracích přístrojů.

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 3 ks pulzních oxymetrů sloužících pro stanovení saturace kyslíku 
tepenného hemoglobinu a měření tepové frekvence u zachraňovaných osob. Získané údaje z 
měření se využívají pro stanovení dalšího postupu záchrany života zraněných osob při 
mimořádných událostech a haváriích při dopravních nehodách, požáru a úniku nebezpečných 
látek ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2012 statutární město Přerov jednotce profesionálních hasičů 
požární stanice Přerov zakoupilo automatický externí defibrilátor, oddělení ochrany a 
krizového řízení Kanceláře primátora doporučuje poskytnutí finančních prostředků na 
pořízení 3 ks pulzních oxymetrů (v ceně 20.000,- Kč. vč. DPH), které budou sloužit jako 
dovybavení externího defibrilátoru.


