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Město Hranice
vážený pan
Jiří KUDLÁČEK, starosta města
Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice

Počet listů: 2
Přílohy: Žádost o příspěvek na vybavení jednotky na požární stanici Hranice
Vážený pane starosto,
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je organizační složka státu, zřízená za účelem ochrany
životů a majetku občanů před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech,
funkci jeho zřizovatele plní Česká republika.
Vzhledem ke stále nízkému objemu finančních prostředků, především v oblasti investičních výdajů
na pořízení záchranářského vybavení, poskytovaných ze státního rozpočtu, jsme nuceni pro
zajištění dalšího rozvoje sboru využívat systém vícezdrojového financování. V souladu s právními
předpisy je možné využít příspěvky především od krajů a obcí, v nichž jsou dislokovány jednotky
hasičského záchranného sboru kraje. Přispívání finančními prostředky z rozpočtu krajů a obcí
vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výše finančních prostředků ze státního rozpočtu v posledních letech dostačovala pouze pro zajištění
nezbytného provozu. Problematika financování je prezentována v pravidelných zprávách
o připravenosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje projednávaných v bezpečnostní
radě města.
Vážený pane starosto, za účelem zvýšení úrovně poskytovaných služeb, především občanům města,
se Vašim prostřednictvím obracíme na město Hranice, reprezentované členy Rady a Zastupitelstva
s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje na požární stanici v Hranicích.
V roce 2018 bychom rádi doplnili do výbavy jednotky na požární stanici Hranice přenosný
oscilační monitor s příslušenstvím pro speciální hašení a záchranářská nosítka SKED.

IČO:70885940

Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710

Přenosný oscilační monitor bude sloužit k vedení hasebního zásahu
vodou nebo hasící pěnou s velkým průtokem hasiva. Využitelný bude
zejména při likvidaci požárů průmyslových objektů nebo požárů skládek.
Příslušenství přenosného oscilačního monitoru zahrnuje fixační základnu
do automobilové zástavby a speciální pěnotvornou proudnici. Náklady na
pořízení oscilačního monitoru s příslušenstvím dosahují výše 77 000,Kč.
Záchranářská nosítka SKED se používají především při záchraně osob
z hloubek, výšek a těžce přístupných prostor. Nosítka SKED jsou plně
dekontaminovatelná a univerzální, je možné je táhnout po povrchu,
zejména v těsných nebo těžce přístupných prostorech. Nosítka je možno
smotávat do svitku tak, aby je bylo možné snadno skladovat v požární
technice. Využití nosítek SKED v hasebním obvodu stanice Hranice se
předpokládá zejména v prostorách a prostředí jako jsou Zbrašovské
aragonitové jeskyně, Hranická propast, konstrukce zásobníků, kolektorů,
dopravníků a technologických zařízení v průmyslových areálech apod. Náklady na pořízení
záchranářských nosítek SKED dosahují výše 32 000,- Kč.
Celkové náklady na pořízení vybavení dosahují výše 109 000,- Kč.
Vážený pane starosto, na základě výše uvedeného se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí
prostředků na pořízení přenosného oscilačního monitoru a záchranářských nosítek SKED ve výši
109 000,- Kč.
Věříme, že naše žádost bude vnímána jako snaha o zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel města
Hranice a pokračování naší velmi dobré dosavadní spolupráce.
Děkuji za vstřícný přístup.

S pozdravem

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel HZS Olomouckého kraje
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