
Pořadové číslo:  18/5 

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 31.03.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na 

vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v 

příloze tohoto materiálu. 

 

2.  schvaluje následující úpravy 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 

526 047,9 * + 150,0 526 197,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

5511 110 Požární ochrana - 

profesionální část 

0,0 + 150,0 150,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační 24 525,0 * + 150,0 24 675,0 



programy, ostatní 

dotace a dary 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3.  pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle 

bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 59. schůzi konané dne 25. 3. 2021 usnesením č. 2135/59/4/2021 podává 

návrh schválit poskytnutí daru, jak je uvedeno v návrhu. 

 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora sděluje, že Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále HZS) požádal o 

poskytnutí daru na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. Dle § 10a a násl. zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

poskytovat peněžní prostředky z rozpočtu územního samosprávného celku na stanovený účel formou 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; HZS však sdělil, že jakožto organizační složka státu 

nemůže uzavírat s obcemi tento typ veřejnoprávních smluv, neboť se při svém hospodaření řídí 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dle § 45  odst. 3 

cit. zákona je předpokládána možnost peněžitých darů ve prospěch organizační složky státu, ale nikoli 

možnost dotace). Vzhledem k tomu je navrhováno uzavření darovací smlouvy (tzv. dar s příkazem) 

podle § 2055 a násl. občanského zákoníku s tím, že do návrhu smlouvy byly zakomponovány veškeré 

povinnosti obdarovaného analogicky tak, jak jsou stanoveny pro příjemce dotace ve veřejnoprávních 

smlouvách o poskytnutí dotace z dotačních programů statutárního města Přerova. Kancelář primátora 

dále uvádí, že poskytování finančních prostředků z rozpočtu územního samosprávného celku formou 

daru s účelovým určením (a nikoli formou dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.) by mělo být zcela 

výjimečné, neboť i dle stanoviska Ministerstva financí ČR platí, že jsou-li finanční prostředky 

územního samosprávného celku vázány k stanovenému účelu, je namístě poskytnout prostředky 

formou dotace, a nikoli daru. Nelze tedy při absenci rozhodovací praxe vyloučit, že by takový postup 

mohl být kvalifikován jako obcházení zákona č. 250/2000 Sb. a že by rovněž mohla být ztížena 

vymahatelnost splnění právních povinností obdarovaného dle darovací smlouvy, a to přestože návrh 

smlouvy obsahuje de facto totožné povinnosti jako u standardních dotačních smluv (soukromoprávní 

darovací smlouvy mají jiný právní režim než veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace). Je však 

skutečností, že dle § 6 odst. 1. písm. k) zákona č. 218/2000 Sb. jsou v taxativním výčtu příjmů státního 

rozpočtu uvedeny peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu použité v běžném 

rozpočtovém roce, dotace v tomto výčtu výslovně uvedeny nejsou, a proto je navrhováno individuální 

řešení dle návrhu na usnesení.  

 

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 výše uvedeného daru. Převedena bude část rezervy roku 2020 určená 

na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020.  

 

 

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 finanční příspěvek na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje bude v roce 2021 pořizovat pro centrální požární stanici Přerov 

záchranářský čelní nakladač TL140SL s lopatou BDL vč. příslušenství. Tento nakladač je 

kompatibilní s traktorem Zetor Major, který je provozován u HZS Ol. kraje na stanici Přerov. Tato 

technika je vhodná pro záchranné práce zejména jako speciální technika při mimořádných událostech 

jako jsou povodně (odklízení nánosů bláta apod.), či při sněhových kalamitách a ostatních 

mimořádných událostech. Předpokládané celkové náklady činí 300 000 Kč. Část nákladů bude hrazena 

z prostředků HZS Olomouckého kraje a dalších subjektů. Jelikož je snahou Hasičského záchranného 

sboru zvýšení úrovně bezpečnosti především občanů města, obrací se na statutární město Přerov s 

žádostí o poskytnutí výše zmíněného finančního příspěvku, který by byl poskytnut formou daru 

obdobně jako v předchozím roce. Po schválení orgány města bude s žadatelem uzavřena darovací 

smlouva s vymezením účelu použití (znění smlouvy je přílohou předlohy pro projednání v orgánech 

města).  

  

Radě města Přerova byl předložen návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků ve výši 220 

000 Kč (dle žádosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje). Rada města Přerova po 

projednání tohoto materiálu na své schůzi dne 25. 3. 2021 navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 150 000 Kč.  

  

V roce 2020 bylo subjektu schváleno poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč na vybavovací předměty a 

nábytek pro centrální stanici Přerov.  

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


