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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Ing. Hana Růžičková, vedoucí oddělení 

Lenka Roubalová, referent 

Název návrhu: 

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na 

centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské čtyřkolky 

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 524/91, 779 00 

Olomouc, IČ:70885940, na pořízení záchranářské čtyřkolky. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

75 983,3 * - 300,0 75 683,3 

5511 110 Požární ochrana - 

profesionální část 

0,0 + 300,0 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

33 807,4 * + 300,0 34 107,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019 usnesením č. 

202/8/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

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

primátora doporučuje poskytnutí účelové dotace na pořízení záchranářské čtyřkolky s příslušenstvím 

pro HZS Olomouckého kraje. Tato technika umožní HZS Olomouckého kraje rychlejší a efektivnější 

zásah v hůře přístupných částech ORP Přerov, zejména při povodních, vichřici nebo při dalších 

mimořádných událostech, v rámci kterých nemohou být nasazena těžká zásahová vozidla přímo v 

místě vzniku události.  

 

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 – posílení 

rozpočtu o 300 000 Kč. Dle žádosti předmětného subjektu činí pořizovací náklady záchranářské 

čtyřkolky včetně příslušenství cca 400 tis. Kč, přičemž převážná část těchto finančních prostředků je 

požadována po statutárním městě i když lze předpokládat, s ohledem na jeho charakter, že vybavení 

bude využíváno v širší oblasti. Z tohoto důvodu v žádosti postrádáme informaci o příspěvcích na 

vybavení subjektu minimálně ze strany dalších měst bývalého okresu Přerov. Rada města Přerova 

navrhla, že dotace nebude poskytnuta z příslušné rezervy na individuální dotace, ale z rezervy města 

na nerozpočtované výdaje. 

 

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 vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. V 

roce 2019 bude Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pořizovat na požární stanici Přerov 

záchranářskou čtyřkolku včetně příslušenství. Jedná se o techniku určenou pro záchranné práce 

zejména v těžce přístupných oblastech. Čtyřkolku je možné využít například při povodních, transportu 

zraněných osob z nepřístupného terénu, transportu materiálu při lesních požárech a dalších 

záchranných pracích. Příslušenstvím čtyřkolky jsou i pásy, které umožní pohyb po sněhové pokrývce 

nebo měkkém terénu. Čtyřkolka je přepravována na standardním přívěsu za vozidlo. Přívěs je po 

složení čtyřkolky možné připojit za čtyřkolku a přepravovat na něm zraněnou osobu nebo materiál. 

Pořizovací náklady na tuto čtyřkolku činí 443 tis. Kč. Část bude hrazena z prostředků HZS 

Olomouckého kraje. Jelikož snahou Hasičského záchranného sboru je zvýšení úrovně poskytovaných 

služeb, především občanům města, proto se obrátil na statutární město Přerov s žádostí o poskytnutí 

finančních prostředků na pořízení záchranářské čtyřkolky. 

  

Jmenovanému subjektu byla v roce 2018 schválena dotace v celkové výši 150.000,- Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


