
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Program na podporu JSDH 2019
Dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů

a cisternových automobilových stříkaček 2019

Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč
z  Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na
nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Poskytnutá dotace byla na účet Města Plumlov připsána dne 28.5.2019.

Finanční  prostředky  byly  použity  na  částečnou  úhradu  nákladů  spojených
s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-
S2R.  Hasičskou  cisternu  jsme  na  základě  realizovaného  výběrového  řízení  na
základě  kupní  smlouvy  zakoupili  u  firmy KOBIT,  s.r.o.,  Praha  6,  IČ:  44792247.
Celková  pořizovací  cena  ve  výši  6.522.747,-  Kč  byla  částečně  financována  i  z
dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve
výši  2.500.000,-  Kč.  Město  Plumlov  vynaložilo  z vlastních  prostředků  částku
3.722.747,-  Kč.

Hasičský  cisternový  automobil  byl  Městu  Plumlov  předán  19.11.2021,  úhrada
faktury byla provedena dne 29.11.2021.

Časová  prodleva  mezi  datem  poskytnutí  dotace  Olomouckého  kraje  (2019)  a
termínem  jejího  použití  (2021)  byla  způsobena,  jak  potížemi  s omezeními
v automobilové výrobě způsobenými pandemií nemoci COVID 19, ale především
nedodržením  smlouvy  ze  strany  „původní“  dodavatelské  firmy  vybrané  ve
výběrovém řízení v roce 2019 (ZHT Group  s.r.o., Hranice). Poskytovatel dotace byl
o  termínech  použití  dotace  pravidelně  informován  a  postupně  byly  uzavřeny
dodatky smlouvy o poskytnutí dotace č. 1-4.

Chtěla  bych  Vám  jménem  Města  Plumlov  poděkovat  za  poskytnuté  finanční
prostředky.  Pořízením  nové  hasičské  cisterny  jsme  učinili  „zásadní“  krok  ke
zlepšení  materiálního  vybavení  JSDH  Plumlov.  V modernizaci  vybavení  JSDH
chceme  určitě  pokračovat  i  v dalších  letech,  k čemuž  bychom  chtěli  i  nadále
využívat podpory Olomouckého kraje.

JSDH Plumlov je součástí integrovaného záchranného systému a bývá pravidelně
přivolávána k zásahům (dopravní nehody, požáry, odklízení následků silných větrů
a bouří…).

Informaci  o  poskytnuté  dotaci  jsme  zveřejnili  na  webových  stránkách  Města
Plumlova: www.mestoplumlov.cz.
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