MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor vnitřních věcí

Zpracoval:

Ing. Petr Mynář, vedoucí odboru vnitřních věcí
Dušan Michálek, referent odboru vnitřních věcí

Název bodu:

Investiční příspěvek na pořízení přenosného oscilačního monitoru
s příslušenstvím pro speciální hašení a záchranářských nosítek
SKED pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní
odbor Přerov, požární stanici Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. neschvaluje/schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 109.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje na pořízení speciálního záchranářského vybavení – přenosného
oscilačního monitoru s příslušenstvím pro speciální hašení a záchranářských nosítek SKED.

2. neschvaluje/schvaluje
následující rozpočtové opatření:
a) odd.§ 5512 pol. 6331 orj 12 org. 50 00000 00 3300 + 109.000 Kč
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org. 70 00000 00 0000 - 109.000 Kč
ad a) investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
ad b) snížení rezervy
3.
uzavření smlouvy mezi Městem Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1,
Hranice a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem
Schweitzerova 91, Olomouc ve věci poskytnutí investičního příspěvku na pořízení
speciálního záchranářského vybavení – přenosného oscilačního monitoru s příslušenstvím
pro speciální hašení a záchranářských nosítek SKED v předloženém znění
nepověřuje/pověřuje starostu města Hranic podpisem této smlouvy.

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení č. 2175/2018 – RM 71 ze dne 13. 3. 2018
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Důvodová zpráva:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov požádal v letošním roce
o příspěvek na pořízení speciálního záchranářského vybavení – přenosný oscilační monitor
s příslušenstvím pro speciální hašení a záchranářská nosítka SKED pro Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice. Pořizovací náklady
vybavení činí 109.000,-Kč.
Oscilační monitor je speciální samočinný automatický přístroj – proudnice, který umožňuje
vedení hasebního zásahu s vodou nebo hasící pěnou s velkým průtokem hasiva po dlouhou
dobu bez nutnosti přítomnosti hasiče.
Záchranářská nosítka SKED se používají především při záchraně osob z hloubek, výšek a
těžce přístupných prostor. Nosítka se dají, mimo jiné, táhnout po nerovném povrchu. V naší
oblasti se mohou použít zejména v Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranické propasti
a jiných především stísněných prostorách.
Město Hranice pravidelně přispívá na pořizování speciálního záchranářského vybavení pro
požární stanici Hranice. Tyto věcné prostředky byly doposud vždy využity k zajištění
bezpečnosti našich občanů, zasahujících hasičů a také při akcích pořádaných městem
Hranice.
Výčet příspěvků Města Hranic Hasičskému záchrannému sboru v uplynulých 5. letech:
2013 Termokamera 200.000,- (jednalo se sdružení prostředků od obcí ORP Hranice – reálný
příspěvek města – 104.600,-)
2014 Osvětlovací balón s příslušenstvím 80.000,2015 Přívěs pro likvidaci úniků ropných látek z vodní hladiny 120.000,2016 Rekonstrukce sportoviště v areálu stanice Hranice 100.000,2017 Zkušební stolice pro statické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů
130.000,-Kč
Rada města Hranic svým usnesením č. 2175/2018 – RM 71 ze dne 13. 3. 2018
nedoporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit příspěvek s odůvodněním zvýšených
nákladů v letošním roce na podporu vlastních jednotek sboru dobrovolných hasičů, a to
především financování dvou dotačních akcí na nákup nové cisterny pro jednotku Hranice v
předpokládaném finančním objemu 6.300.000,- a dále na nákup dopravního automobilu pro
jednotku Velká v předpokládaném finančním objemu 1.100.000,-Kč.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Žádost HZS o příspěvek
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku HZS 2018
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ A VYÚČTOVÁNÍ
INVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Č.j. poskytovatele: SML
Č.j. příjemce příspěvku: HSOL
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem v Hranicích, Pernštejnské nám. č. 1, 753 01, IČO: 00301311
Zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hranice, č. ú. 1320831/0100
(dále jen poskytovatel)
a
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci,
Schweitzerova 91, PSČ 779 00, IČO: 70885940
Zastoupená ředitelem plk.Ing. Karlem Koláříkem
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 19-17038881/0710
(dále jen příjemce příspěvku)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního investičního příspěvku (dále jen příspěvek )
příjemci příspěvku ve výši: 109.000 Kč (sto třicet tisíc korun českých) schváleného
usnesením č. …………ZM…….. Zastupitelstva města Hranic ze dne ………. na pořízení
přenosného oscilačního monitoru s příslušenstvím a záchranářských nosítek
SKED, které budou umístěna v budově Požární stanice Hranice. Poskytovatel se
zavazuje vyplatit příspěvek na účet příjemce příspěvku uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do 30.4. 2018.
2. Příspěvek podle předchozího bodu je příjemce příspěvku oprávněn použít jen k úhradě
těchto výdajů za pořízení následujícího vybavení: přenosný oscilační monitor
s příslušenstvím a záchranářská nosítka SKED.
III. Závazky příjemce příspěvku
1. Příjemce příspěvku se zavazuje:
a. Uvést město Hranice jako poskytovatele finančního příspěvku na propagačních
materiálech, publikacích, webu apod. Příjemce příspěvku je oprávněn při propagaci
akce použít znak města.
b. Použít příspěvek jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01.01.2018 do
30.11.2018 za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této
smlouvy.
c. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití příspěvku.
d. Neprodleně oznámit na Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí změnu adresy
nebo změnu osob oprávněných jednat jménem příjemce příspěvku.
e. Předložit vyúčtování příspěvku doložené kopiemi účetních dokladů a stručným
zhodnocením po finančním ukončení akce nejpozději do 30.11.2018.
f. Příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu s touto
smlouvou vrátit do 31.12.2018 na účet 1320831/0100 pod VS – číslo smlouvy
poskytovatele.
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g. V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací vrátit poskytovateli na
účet 1320831/0100 pod VS – číslo smlouvy poskytovatele nespotřebovanou část
dotace dle vyúčtování ke dni přeměny nebo vstupu do likvidace.
2. Příjemce příspěvku nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací akce/činnosti, na kterou byl
příspěvek poskytnut.
3. Za neoprávněné použití příspěvku se proti příjemci příspěvku postupuje podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především §10a a
následujícími.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic č ……..
ZM …ze dne ……….
3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle poskytovatel správci registru smluv k
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že její
obsah odpovídá shodným, svobodným a vážně myšleným projevům vůle.

V Hranicích dne…………..

V Olomouci dne…………….

……………………………..
Jiří Kudláček
starosta

…………………….……
plk.Ing. Karel Kolářík
ředitel
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