Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 3. 2018

BEZP/3

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok
2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. Příspěvek je určen k nákupu
vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému pro řešení mimořádných událostí
s hromadným postižením osob v místě rozsáhlé mimořádné události.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tav u a je ho analýza
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (dále jen ZZS PK) plní úkoly ze zákona
č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě a to samostatně nebo v součinnosti
s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Je žádoucí, aby
záchranná služba disponovala dalším vybavením, na jehož nákup však nemá dostatek
finančních prostředků. Poskytnutí shora uvedeného příspěvku by výrazným způsobem
napomohlo k pořízení potřebného vybavení – vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím
systému pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob v místě rozsáhlé
mimořádné události, čímž by se zvýšila připravenost ZZS PK k řešení mimořádných událostí.
Poskytnutí finančního 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
Poskytnutím finančního příspěvku město umožní ZZS PK nakoupit potřebné moderní vozidlo
pro zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech s hromadným postižním osob jako
jsou např. velké dopravní nehody, chemické havárie a další. Prioritním zásahovým územím
takového vozidla by byl katastr města Plzně.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
a) odsouhlasit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 000 Kč pro ZZS 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 napří k la d provo zníc h nákladů)
Finanční krytí akce v rozsahu 500 000 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 ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017, usnesení Bezpečnostní rady ORP Plzeň č. 35/2017
ze dne 28. 11. 2017, usnesení RMP č. 87 ze dne 8. 2. 2018.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10.

Přílo hy

Příloha č. 1 - ZZS PK žádost o finanční příspěvek
Příloha č. 2 - usnesení Bezpečnostní rady ORP Plzeň č. 35/2017 ze dne 28. 11. 2017

