
Pořadové číslo:  32/4 

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 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský sbor Přerov 

na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.900,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská 

jednota, Hasičský sbor Přerov se sídlem Šířava 25, 750 02 Přerov, IČ: 75063841, na pořízení 

automatického externího defibrilátoru Lifepak 1000. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti 

j.n. 

(individuální 

dotace) 

108,5 * -13,9 94,6 

5279 1XX Záležitosti 

krizového 

řízení j.n. 

307,5 +13,9 321,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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 konané dne 21. 9. 2017  usnesením 3152/77/4/2017 

podává návrh schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání a doporučuje poskytnutí finanční dotace. 

 

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 za účelem poskytnutí dotace. Bude převedena část rezervy vyčleněná na 

individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Moravská hasičská jednota požádala o poskytnutí mimořádné finanční dotace na pořízení 

automatického externího defibrilátoru. Jedná se o přístroj, který slouží pro poskytnutí první pomoci při 

srdečních selháních. Po konzultaci se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, byl 

vybrán přístroj Lifepak 1000, který je plně kompatibilní s přístroji v jejich užívání. Toto zařízení bude 

používáno zejména pro první pomoc při zásahové činnosti a dále při četných asistencích na kulturních 

akcích města.  

Pořizovací náklady tohoto přístroje jsou 48.850 Kč vč. DPH. Prostředky na dofinancování pořízení 

přístroje budou zajištěny prostřednictvím Nadace Agrofert. 

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


