MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Alena Kadlecová

Název bodu:

Podání žádosti o dotaci - Dopravní automobil pro JSDH Velká

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Velká v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" vyhlašované ministerstvem
vnitra dle důvodové zprávy
T: 22. 06. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 1627/2017 - RM 51 ze dne 6. 6. 2017

Důvodová zpráva:
Ministerstvo vnitra ČR v zastoupení Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru
ČR v letošním roce pokračuje ve vyhlášeném dotačním programu „Dotace pro jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2017“ v sekcích na pořízení nebo rekonstrukci
cisternové automobilové stříkačky a nákup nového dopravního automobilu.
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Hranice
Město Hranice již v květnu podalo žádost o dotaci na cisternovou automobilní stříkačku (dále
jen CAS) v rámci schváleného rozpočtového krytí rozpočtu na rok 2017 a v souladu s
Akčním plánem. Na CAS jsou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 6 000
000,- Kč.
Dotace z Ministerstva vnitra ČR ………………2 500 000,- Kč
Dotace z Olomouckého kraje ……………….…..300 000,- Kč
Celková výše dotace…………………………...2 800 000,- Kč
Hodnotící kritéria pro obdržení dotace jsou v roce 2017 pro město Hranice nastavena
nevýhodně. V minulém roce byla žádost o dotaci také podána, ovšem obdržený bodový zisk
nebyl dostatečný ke kladnému rozhodnutí. V letošním roce očekáváme obdobnou situaci,
nicméně každým rokem podání získáváme plusové body tzn. v roce 2018 očekáváme, že
dosáhneme bodové hranice k pozitivnímu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vyčleněné
finanční prostředky na CAS budou s největší pravděpodobností převedeny do rozpočtu
2018.
Dopravní automobil pro JSDH Velká
V závislosti na dodržení schváleného Akčního plánu pro rok 2017 odbor rozvoje města
připravuje žádost o poskytnutí dotace z programu „Dotace pro jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obcí v roce 2017“ na dopravní automobil (dále jen DA) pro jednotku dobrovolných
hasičů Velká. Na DA nejsou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města, nicméně je
možné akci finančně zaštítit z prostředků na CAS. Předpokládané náklady na pořízení
automobilu s pohonem 4x4 jsou po průzkumu trhu stanoveny ve výši 1 100 000,- Kč.
Dotace z Ministerstva vnitra ČR………………….450 000,- Kč
Dotace z Olomouckého kraje…………………….100 000,- Kč
Celková výše dotace……………………………....550 000,- Kč
Důvody podání žádosti na dopravní automobil jsou následující:
Jednotka JSDH Velká využívá jako své jediné vozidlo Avii 21 Furgon vyrobenou v roce 1989,
která byla dodatečně upravená pro hasičské účely. Vozidlo, jenž je staré 28 let, je nejen
značně opotřebované, ale z pohledu bezpečnosti přepravovaných osob zcela nevyhovující.
Automobil slouží také k dopravě dětí na hasičské soutěže a nynější provedení není
bezpečné. V autě chybí sedačky s bezpečnostními pásy a místo nich je v prostoru pro
přepravu osob umístěna dřevěná lavice z vyřazeného autobusu.
Roční náklady na údržbu starého automobilu jsou nemalé a navíc se neustále zvyšují. Pokud
nebude zakoupen jiný automobil, bude nutné provést generální opravu motoru a brzdového
systému v předpokládané výši 100 000,- Kč a s největší pravděpodobností dojde také k
revizi původního rámu vozidla. Využitím dotace z Ministerstva vnitra ČR dojde k obnově
nejstaršího vozidla, které je ve službách hasičů pro místní části Hranice. Nové vozidlo zvýší
kvalitu služeb poskytovaných hasiči nejen v místních částech Velká a Lhotka, ale také
přispěje k zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů a všech občanů.
Jednotka ve Velké patří k nejaktivnějším jednotkám zřízených městem Hranice, která po
stránce zásahové, svým početním stavem a předepsanými odbornostmi převyšuje základní
stanovené minimum. Při všech mimořádných událostech poskytla svým občanům a občanům
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Lhotky neocenitelné služby. Rovněž mnohokrát zasahovala i na území města Hranic a
okolních obcí. Jednotka vede několik družstev mladých hasičů a patří dlouhodobě mezi
špičku v okresním měřítku. Nezanedbatelný je i přínos jednotky pro všechny okolní hasiče při
pořádání odborných příprav a jiných školeních. Významnou roli zastává i v kulturním životě
obce (80% akcí v obci je pořádáno místními hasiči).

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

6. 6. 2017

Doporučuje

Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Hranic

13. 6. 2017

Doporučuje

Ing. arch. Kuchtou

29. 5. 2017

Připomínky zapracovány

Ing. Petrem Mynářem

29. 5. 2017

Připomínky zapracovány
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