
Pořadové číslo: 5/5

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 1.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na 
požární stanici Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 175.000,- 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 zkušební stolice pro dynamické testování 
přetlakových izolačních dýchacích přístrojů a upgrade ovládacího systému 
hlasovacích sirén na území města Přerova,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na bank. 
účtech

215 191,2 + 175,0 215 366,2

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě



5279 110 Záležitosti krizového řízení 
j. n.

0,0 + 175,0 175,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a 
grantový program

19 768,2 + 175,0 19 943,2

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního 
úkonu v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Oddělení ochrany a krizového řízení 
poskytnutí příspěvku na zkušební stolici pro dynamické testování přetlakových izolačních 
dýchacích přístrojů doporučuje vzhledem k využívání zařízení profesionálními i 
dobrovolnými hasiči města při zásazích v působnosti ORP Přerov. Současně doporučuje 
poskytnutí finančních prostředků na upgrade řídícího systému pro hlasový vstup do sirén, 
které slouží k informování občanů města a místních částí o mimořádných událostech a 
krizových situacích.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 24.3.2015. Usnesením č. 
306/13/5/2015 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. Na základě požadavku kanceláře primátora bylo 
zpracováno výše uvedené rozpočtové opatření, přičemž posílení rozpočtu je kryto ze zůstatku 
hospodaření města roku 2014.

Důvodová zpráva:

V měsíci únoru 2015 bylo statutární město Přerov požádáno Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje (v souladu se zákonem 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 finančního příspěvku na pořízení zkušební stolice pro dynamické testování 
přetlakových izolačních dýchacích přístrojů ve výši 100.000,- Kč a na zajištění upgrade 
ovládacího systému hlasových sirén na území města Přerova ve výši 75.000,- Kč.
Zkušební stolice pro dynamické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů bude 
sloužit pro provádění pravidelných zkoušek dýchací techniky dle návodu výrobce. V současné 
době je používané zařízení, které tohle neumožňuje. 



Systém dálkového ovládání elektronických sirén na území města Přerova byl vybudován v 
roce 1997. Od té doby nebyl proveden upgrade řídícího systému pro hlasový vstup do sirén, 
který je intenzivně používán pro informování občanů města a místních částí.

Žádost je uvedena v příloze.


