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

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení 2 kusů dopravního 

automobilu pro JSDH“, dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dodávky a poskytnutou dotací 

do plné výše z vlastních zdrojů, dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 2 kusů 

dopravního automobilu pro JSDH“ a schválení závazku dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

dodávky a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů byl Radou města Přerova schválen na 

její 59. schůzi dne 25. 3. 2021, usnesení č. 2136/59/6/2021. 

 

Za organizační zajištění zadávacího řízení a za dotaci - Odbor řízení projektů a investic, 

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení 2 kusů 

dopravního automobilu pro JSDH“. 



Pro realizaci se plánuje využití investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH v 

obcích“ v roce 2021. Dotace se poskytuje na dopravní automobil vyrobený na podvozku kategorie 1 

pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 

kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil 

může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení. Dotace může 

dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 

vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV, GŘ HZS ČR). 

Neprodleně po uzavření smlouvy s dodavatelem automobilů je příjemce dotace povinen poskytovateli 

dotace zaslat vedle žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace také mj. potvrzení o zajištění 

vlastních zdrojů (usnesení zastupitelstva) v doporučeném znění: „Zastupitelstvo obce/města se 

zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dodávky a poskytnutou dotací do plné výše z 

vlastních zdrojů.“ 

Příjemce dotace nesmí zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele před schválením technických 

podmínek a před vydáním Registrace akce. Příjemce dotace zašle technické podmínky nejpozději do 

31. 3. 2021 k odsouhlasení na příslušný HZS kraje (e-mail), HZS kraje po odsouhlasení zajistí jejich 

následné předání na MV, GŘ HZS ČR. Schválené a podepsané technické podmínky zašle MV, GŘ 

HZS příslušné obci. Dne 9. 3. 2021 obdržel Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací z Kanceláře primátora, Oddělení ochrany a krizového řízení informaci, že 

technické podmínky byly schváleny HZS kraje a postoupeny ke schválení MV, GŘ HZS ČR. Dne 16. 

3. 2021 obdržel Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

z Kanceláře primátora, Oddělení ochrany a krizového řízení informaci, že technické podmínky byly 

schváleny také MV, GŘ HZS ČR. 

Čerpání investiční dotace z programu MV, GŘ HZS ČR je podmínkou pro čerpání dotace z dotačního 

titulu Olomouckého kraje na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů 

pro JSDH obcí Olomouckého kraje. Minimální výše dotace z Olomouckého kraje na jednu žádost činí 

60 000 Kč, maximální výše dotace z Olomouckého kraje na jednu žádost na dopravní automobil činí 

100 000 Kč. 

 

 

Za věcného garanta - Odbor kancelář primátora, Oddělení ochrany a krizového řízení  

Odbor Kancelář primátora doporučuje Zastupitelstvu schválit předložený návrh usnesení dle důvodové 

zprávy. 

 

Za technického garanta - Odbor vnitřní správy, Oddělení vnitřních služeb 

Odbor vnitřní správy doporučuje Zastupitelstvu schválit předložený návrh usnesení dle důvodové 

zprávy.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 nových dopravních automobilů v provedení „Z“ 

(základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz, s celkovou hmotností do 3500 kg pro 

potřeby JSDH Čekyně  

a Dluhonice. Technické parametry vozidel musí odpovídat technickým podmínkám schváleným GŘ 

HZS ČR. 

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 230 000 Kč bez DPH (1 115 000 Kč bez DPH na 1 

vozidlo),  



tj. 2 700 000 Kč včetně DPH (1 350 000 Kč na 1 vozidlo). 

Výše uvedená částka na vozidlo je maximálně možná a odpovídá cenám vozidel pořízeným v 

předchozích VZ. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Dodávka 2 kusů automobilů pro JSDH je finančně kryta ve výši 2.700.000 Kč včetně DPH. Finanční 

prostředky budou ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru vnitřní správy: 

Dluhonice / §5512 POL: 6123 UZ: 443 ORJ: 360 ORG: 3600660000000 částka 1 350 000 Kč 

Čekyně / §5512 POL: 6123 UZ: 470 ORJ: 360 ORG: 3600660000000 částka 1 350 000 Kč  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín realizace plnění (dodávky automobilů) je do 15.11.2021 nejpozději. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Důvodem pro vypsání zakázky je nezbytnost obnovení zastaralého vozového parku pro potřeby 

zásahové jednotky JSDH v místních částech Přerova, Čekyni a Dluhonicích. Vozidla budou využívána 

pro výkon služby JSDH při jednotlivých zásazích, ke kterým budou jednotky povolány.  

 

 


