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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 07.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 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 

Irena Přivřelová, referentka 

Lenka Roubalová, referentka 

Název návrhu: 

Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů 

Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic "D" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, se sídlem č. p. 205, 751 25 

Veselíčko, IČ:64989453, na dovybavení zásahového vozu pořízením 10 ks hadic "D". 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

285 291,1 * - 10,0 285 281,1 

  

5512 130 Požární 

ochrana - 

dobrovolná 

část 

0,0 + 10,0 10,0 

  

* 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 

39 511,2 + 10,0 39 521,2 

  

 
 

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 23. schůzi konané dne 26. září 2019 usnesením č. 

807/23/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

 

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 za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na nerozpočtované 

výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko podal u statutárního 

města Přerova žádost o doplnění vybavení zásahového vozu. Svou žádost odůvodnili tím, že se letos 

již podruhé podíleli na hasebních pracích v obci Veselíčko, na majetku statutárního města Přerova, a 

to na požáru lesa u chaty Svrčov a na lesním porostu na kopci Lukavec, kam byli Hasičským 

záchranným sborem Olomouckého kraje vysláni a k požáru vyjížděli jako první.  

  

Pokud se jedná o zásah mimo vlastní katastrální území, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

výdaje vzniklé na takový zásah proplácí. V tomto případě se jednalo o katastrální území obce 

Veselíčko, a proto SDH nevzniká nárok na proplacení výdajů spojených se zásahem a veškeré výdaje 

na takový zásah jdou k tíži obce Veselíčko a SDH Veselíčko, a to i přesto, že se jednalo o majetek 

statutárního města Přerova. 

  

V žádosti je dále uvedeno, že zásahy v nepřístupném terénu lesa a kopců i lesních školek, pro rychlý a 

zdárný průběh hašení, vyžadují používání hadic „D“, kterými však daný spolek nedisponuje, a proto se 

obrátil na město Přerov, na jehož majetku prováděl hasební práce a požádal o projednání možnosti 

dovybavení zásahového vozu o 10 ks těchto hadic s příslušenstvím. Cena jedné hadice činí cca 950,- 

Kč.  

  

  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělý případ hasebních prací ve špatně přístupném terénu při 

záchraně majetku města Přerova, je nákup výše zmíněných hadic žádoucí. Bude-li rozpočet Kanceláře 

primátora, oddělení ochrany a krizového řízení navýšen, bude finanční částka 10.000,- Kč danému 

spolku poskytnuta jako dotace.  

  

Žádost je uvedena v příloze.  


