
Pořadové číslo:  27/4 

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 18.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci generální opravy 

výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 

IČ: 70885940, na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 

815. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017, 

 

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 

135 493,0 + 300,0 135 793,0 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

5279 1XX Záležitosti 

krizového 

řízení j. n. 

7,5 + 300,0 307,5 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  



ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotace, přímé 

podpory a 

grantový program 

21 917,4 + 300,0 22 217,4 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání na schůzi 16. 3. 2017 usnesením 2507/65/4/2017 podává návrh 

schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Oddělení ochrany a krizového řízení doporučuje 

poskytnutí účelové dotace na generální opravu výškové mobilní požární techniky s ohledem na velký 

počet výškových budov v Přerově. Uvedená technika je nepostradatelná při hašení požárů ve výškách i 

při záchraně osob. Generální opravou techniky dojde ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek 

hasičů i občanů města a jejich majetku. 

 

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 2016, protože rezerva na individuální dotace pro rok 2017 již nyní nedosahuje potřebné výše.  

 

 

 

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 realizaci generální opravy výškové mobilní požární 

techniky AP 27 Tatra 815, která je dislokována na centrální požární stanici v Přerově. Jedná se o 

automobilovou plošinu AP 27-2 na podvozku Tatra 815, která je využívána především k záchraně 

osob a zvířat z výšky, při hašení požárů ve výškách, k bezpečnému provedení zásahové činnosti 

příslušníků HZS při technických pomocích ve výškách a další činnosti. Plošina ve výbavě požární 

jednotky Přerov byla vyrobena v roce 1991 a od té doby nebyla provedena její zásadnější oprava. 

Oprava plošiny bude zahrnovat výměnu hydraulických částí nástavby, opravu elektroinstalace 

nástavby i podvozku, opravu podvozku plošiny, opravu úložných prostor pro příslušenství, výměnu 

zkorodovaných dílů podvozku a nástavby a celkové lakování. 

Opravou dojde ke zvýšení její spolehlivosti a prodloužení životnosti. Celkové náklady na opravu činí 

cca 1 mil. Kč a prostředky na dofinancování opravy budou zajištěny z provozních prostředků HZS 

Olomouckého kraje. Pořizovací náklady nové plošiny dosahují více jak 25 mil. Kč.  

  

Jmenovanému subjektu byla v roce 2016 schválena dotace v celkové výši 200.000,- Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze. 

  



Rada města Přerova po projednání na schůzi 16. 3. 2017 usnesením 2507/65/4/2017 podává návrh 

schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.  

 

 


