Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 3. 2018

BEZP/1

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 800 000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok
2018 pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Příspěvek je určen na pořízení nového
vyprošťovacího automobilu, dále k nákupu nového nafukovacího člunu a zkušebního zařízení
pro měření dynamických parametrů vzduchových dýchacích přístrojů pro potřeby Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň při řešení mimořádných nebo
havarijních událostí na území města Plzně.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
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. Finanční částka přispěje
k plnění úkolů 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 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 obměnit mobilní techniku, resp. vyprošťovací automobil, neboť
stávající již díky stáří a počtu najetých kilometrů nevyhovuje současným požadavkům. Dále
k zajištění akceschopnosti při zásazích na vodních plochách je nezbytné pořídit nový
nafukovací člun, protože stávající člun, kterým HZS PK nyní disponuje, je již zastaralý
a v nevyhovujícím technickém stavu. Pořízením nového zkušebního zařízení pro měření
dynamických parametrů vzduchových dýchacích přístrojů bude zajištěna přesnost,
spolehlivost a správná funkčnost dýchacích přístrojů, které jsou potřebné při zásazích
u mimořádných událostí nebo havarijních situací na území města Plzně. Toto zkušební
zařízení poslouží jak složkám HZS PK, tak i plzeňským jednotkám sboru dobrovolných
hasičů.
Poskytnutí finančního příspěvku by umožnilo významným způsobem zlepšit technické
vybavení HZS PK a tím zvýšit úroveň poskytované pomoci na území města. Poskytnutí
příspěvku projednala a doporučila Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Plzeň dne
28. 11. 2017 (usnesení č. 35/2017).
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Výše uvedená technika
Plzně a bude používána
nebo havarijních situací.
Hasičského záchranného

bude umístěna v rámci požárních stanic HZS PK na území města
pro rychlou a kvalifikovanou pomoc při řešení mimořádných událostí
Nákupem výše uvedené techniky se zvýší akceschopnost jednotek
sboru Plzeňského kraje na teritoriu města Plzně.

4. Navrhova né varianty ře š e ní
a) odsouhlasit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 800 000 Kč pro HZS PK
b) neodsouhlasit tento příspěvek a oznámit to žadateli

5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Podle bodu II. návrhu usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Finanční krytí akce v rozsahu 3 800 000 Kč má odbor bezpečnosti, prevence kriminality
a krizového řízení MMP zabezpečeno ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok
2018.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Termín: do 30. 6. 2018

Zodpovídá: Ing. Aleš Průša, VO BEZP MMP

8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení RMP č. 1488 ze dne 16. 12. 2004, usnesení ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017,
usnesení Bezpečnostní rady ORP Plzeň č. 35/2017 ze dne 28. 11. 2017, usnesení RMP č. 85
ze dne 8. 2 .2018.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10.

Přílo hy

Příloha č. 1 - HZS PK žádost o přidělení investičních finančních prostředků
Příloha č. 2 - usnesení Bezpečnostní rady ORP Plzeň č. 35/2017 ze dne 28. 11. 2017
Příloha č. 3 - usnesení RMP č. 1488 ze dne 16. 12. 2004

