
Pořadové číslo:  23/4 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, 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. 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 návrh projednala na své 78. schůzi konané dne 27. ledna 2022. Svým usnesením 

číslo 2874/78/4/2022 podala zastupitelstvu návrh schválit poskytnutí daru a uzavření smlouvy tak, jak 

je uvedeno v předloženém návrhu usnesení.  

 

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 2022 pořizovat pro centrální požární stanici Přerov 

přívěs s variabilní ojí pro záchranářský člun a hasičský vysavač HYDRA s příslušenstvím. Přívěs s 

variabilní ojí je záchranářský prostředek, který zvýší akceschopnost jednotky stanice Přerov pro 

záchranu osob, zvířat a majetku v případě mimořádných událostí, zejména záchrany tonoucí osoby, 

záchrany při povodni a únicích nebezpečných látek do vodních toků a dalších zásazích na vodní 

hladině. Výše uvedené zásahy se vyskytují v zásahovém obvodu požární stanice Přerov. Hasičský 

vysavač je záchranářský prostředek, kterým je možné provést účinné sání vody v objektu pod 5 cm 

výšky hladiny. Toto využití je účinné zejména v případech, kdy oblast zasáhnou silné přívalové deště 

a záplavy, dojde ke stržení střech po vichřicích nebo po haváriích vodovodních rozvodů a následné 

zatopení obytných prostor nebo tělocvičen, a také po provedeném protipožárním zásahu v bytových 

domech apod. Předpokládané celkové náklady na pořízení člunu a vysavače činí 195 000 Kč. 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. Finanční krytí poskytnutí daru bylo 

schváleno v rámci schvalovacího procesu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 – částka ve 

výši 150 tis. Kč je v rozpočtu Kanceláře primátora vyčleněna účelově pro poskytnutí finančních 

prostředků Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální 

požární stanici Přerov. Po schválení orgány města bude s žadatelem uzavřena darovací smlouva s 

vymezením účelu použití (znění smlouvy je přílohou předlohy pro projednání v orgánech města).  

  

V roce 2021 bylo subjektu schváleno poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč na záchranářský čelní 

nakladač TL140SL pro centrální stanici Přerov. Kromě statutárního města Přerova se na 

spolufinancování činnosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje podílí také např. města 

Lipník nad Bečvou či Prostějov, ale také Olomoucký kraj (více informací na 

https://www.hzscr.cz/clanek/prispevky-dotace-a-dary.aspx)  

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


