Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 3. 2018

BEZP/1

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne: 8. 3. 2018
Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I.

B e r e n a v ě d o m í, že
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje žádá statutární město Plzeň o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 3 800 000 Kč na nákup nového vyprošťovacího automobilu,
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 událostí nebo havarijních situací
na území města Plzně.
Poskytnutí finančního příspěvku projednala Bezpečnostní rada obce s rozšířenou
působností Plzeň dne 28. 11. 2017 a přijala usnesení č. 35/2017, ve kterém poskytnutí
tohoto příspěvku doporučila. Finanční prostředky jsou zabezpečeny ve schváleném
rozpočtu kapitálových výdajů odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového
řízení MMP na rok 2018.
Žádost HZS PK o přidělení investičních finančních prostředků, usnesení Bezpečnostní
rady ORP Plzeň č. 35/2017 ze dne 28. 11. 2017 a usnesení RMP č. 1488 ze dne 16. 12.
2004 jsou přílohou podkladových materiálů.

II.

S ch v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 800 000 Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc
korun českých) pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IČ: 70883378, na nákup
vyprošťovacího automobilu, nafukovacího člunu a zkušebního zařízení pro měření
dynamických parametrů vzduchových dýchacích přístrojů pro potřeby Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň pro řešení mimořádných
událostí nebo havarijních situací na území města Plzně.

III. U k l á d á
Radě města Plzně
zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2018

Zodpovídá:

Martin Zrzavecký, primátor
Ing. Aleš Průša, VO BEZP MMP
___________________________________________________________________________

Zprávu předkládá:

Ing. Aleš Průša, VO BEZP MMP

Zprávu zpracoval dne:

15. 2. 2018 Ing. Jiří Karas,
vedoucí odd. krizového řízení BEZP MMP

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Aleš Průša, VO BEZP MMP

Obsah zprávy projednán s:

Martinem Zrzaveckým,
primátorem města Plzně

Zveřejněno na úřední desce: nepodléhá
Projednáno:

na Bezpečnostní radě ORP Plzeň dne 28. 11. 2017, usn. č. 35/2017,
v RMP dne 8. 2. 2018, usn. č. 85

