DŮVO DO VÁ ZP RÁ V A
1.

Název probl ém u a j eho charakt eri st i ka
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 800 000,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok
2014 pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Příspěvek je určen na nákup nové
mobilní požární techniky, věcných prostředků a technických zařízení pro potřeby Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň.

2.

K onst at ování současného st avu a j eho anal ýza
V prosinci roku 2004 byla mezi statutárním městem Plzeň a Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje (dále jen HZS PK) uzavřena smlouva o spolupráci v oblastech požární
ochrany, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Příspěvek odpovídá úkolům,
které plní HZS PK dle ustanovení § 26 odst. 2, písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění, z něhož vyplývá odpovědnost HZS PK za připravenost
a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje. Vzhledem ke specifickým
rizikům na území města Plzně je velmi důležité, aby se při řešení mimořádných událostí
dostavila na místo zásahu jednotka s patřičným vybavením a v co nejkratším časovém úseku.
HZS PK v současné době potřebuje na požární stanici Košutka obměnit nevyhovující
velitelský automobil, dále potřebuje zakoupit výkonnější lodní motor ke stávajícímu člunu,
přívěs pro přepravu záchranných člunů a přívěs s vybavením pro čerpání vody. Dalším
potřebným vybavením je sonar pro vyhledávání osob a předmětů pod vodou a 2 vysavače pro
čerpání znečištěné vody, které se používají při povodních, požárech nebo haváriích. V oblasti
chemické služby potřebuje HZS PK zakoupit dekontaminační sprchu a kompresory pro plnění
tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů, které budou rovněž sloužit potřebám
jednotek sboru dobrovolných hasičů na území města, kterým HZS PK poskytuje bezplatný
servis dýchací techniky. Vzhledem k razantnímu omezení rozpočtu nemá HZS PK na nákup
uvedeného vybavení potřebné finanční prostředky. Poskytnutí příspěvku bylo projednáno a
schváleno v Bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností Plzeň dne 25. 11. 2013.

3.

P ředpokl ádaný cí l ový st av
Výše uvedená požární technika a věcné prostředky budou umístěny v rámci požárních stanic
HZS PK na území města Plzně a budou používány pro rychlou a kvalifikovanou pomoc při
řešení mimořádných událostí. Nákupem výše uvedené techniky se zvýší akceschopnost
jednotek Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na teritoriu města Plzně.

4.

Navrhované vari ant y řešení
a) odsouhlasit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 800 000,- Kč pro HZS PK
b) neodsouhlasit tento příspěvek a oznámit to žadateli.

5.

Doporučená vari ant a řešení
Podle bodu II. návrhu usnesení.

6.

F i nanční nároky řešení a m ožnost i f i nanční ho kryt í
Finanční krytí akce v rozsahu 2 800 000,- Kč má odbor krizového řízení MMP zabezpečeno
ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014.

7.

Návrh t erm í nů reali zace a určení zodpově dných pracovní ků
Termín: do 31. 5. 2014

8.

Zodpovídá: Ing. Petr Liška, MPA

Dří ve při j at á usnesení orgánů m ěst a nebo m ěst sk ých obvodů , kt erá
s t í mt o návrhem souvi sej í
Usn. RMP 1488 ze dne 16. 12. 2004, usn. ZMP 613 ze dne 12. 12. 2013, usn. BR ORP Plzeň
č. 43/2013 ze dne 25. 11. 2013, usn. RMP 257 ze dne 20. 3. 2014

9.

Záva zky či pohl edáv ky vůči m ěst u

Žádné
Zastupitelstvo města Plzně dne: 24. 4. 2014
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