
Pořadové číslo: 17/5

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru
Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální požární stanici 
Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 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 termokamery pro efektivnější řešení záchranných a likvidačních 
prací při mimořádných událostech. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti 
j.n.
(individuální 
dotace)

341,7 * - 200,0 141,7

5279 110 Záležitosti 
krizového 
řízení j. n.

0,0 + 200,0 200,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1 tohoto usnesení.



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 1436/42/5/2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 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 
termokamery pro efektivnější řešení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Oddělení ochrany a krizového řízení doporučuje 
schválit dotaci v požadované výši na zakoupení termovizní kamery s ohledem na značné množství 
likvidovaných požárů, ke kterým ve výškových obytných domech v Přerově dochází a v nichž je při 
značnému množství kouře pro zasahující jednotky komplikovaná orientace. Termokamera významně 
urychlí vyhledávání osob v těchto prostorách, čímž je zajištěna jejich rychlá a efektivní záchrana, vč. 
jejich zvířat a majetku. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 200 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Budou převedeny zdroje 
rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění.

Důvodová zpráva:

Hasičský záchranný sbor 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) 
požádal o poskytnutí mimořádné dotace na pořízení termokamery pro efektivnější řešení záchranných 
a likvidačních prací při mimořádných událostech. Na pořízení termovizní kamery Bullard T3MAX 
PLUS žádá výše uvedený subjekt částku ve výši 200.000,- Kč. Pořizovací cena termokamery činí 
300.000,- Kč. Dofinancování bude zajištěno z příspěvků Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje a dalších subjektů.

Zařízení umožňuje zobrazovat prostředí na základě jeho rozdílné teploty. Termokamera se využívá 
především při požárech k rychlému nalezení uvězněných osob v zakouřeném prostředí a vyhledání 
skrytých ohnisek požárů. Termokamera zkrátí dobu pro záchranu osob a včasným nalezením ohniska 
požáru může snížit škody vzniklé požárem. Termokameru lze využít i při dalších mimořádných 
událostech.

Jmenovanému subjektu byla v roce 2015 schválena dotace v celkové výši 175.000,- Kč.

Žádost je uvedena v příloze.


