
Důvodová zpráva: 

 

K bodu „vzít na vědomí“ 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné čtvrtletní výsledky hospodaření fondu. 

 

 
Tok finančních prostředků a tvorba finančních  

            prostředků na účtu FB  
rok 2016 

 

  

Schválený 
Rozpočet 

r. 2016 

Upravený 
rozpočet IV. 

r. 2016 

Skutečnost  
1-11/2016 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2016 2 075,00 2 276,05 2 276 046,63 

Převod na FB na základě vypořádání r. 2015 0,00 +121,34 +121 340,00 

Převod z FB na základě vypořádání r. 2015 0,00 -203,86 -203 858,00 

Příjmy FB  0,00 +786,12 +786 336,48 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 216,48 

           přijaté sankční platby 0,00 786,12 786 120,00 

Zapojení FB do výdajů  -759,00 -1 721,10 -1 124 800,70 

z toho: ORG 93,00 0,00 0,00 

           MP 666,00 1 624,10 1 028 500,70 

           KP 0,00 37,00 36 300,00 

           MŠ Petřvaldská 0,00 25,00 25 000,00 

           SSRZ 0,00 35,00 35 000,00 

Konečný stav k 31.12.2016 (k 30.11.2016) 1 316,00 1 258,55 1 855 064,41 

Změna stavu účtu FB +759,00 +1 017,50 420 982,22 

     

 

K bodu „schvaluje“ 

 

Městská policie Havířov obdržela dne 18.11.2016 žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Havířov Město na zakoupení výjezdových tabletů pro obě dobrovolné jednotky města. Dle 

prezentace se jedná ověřenou technologii s doporučením Hasičského záchranného sboru ČR.      

 

Hlavním cílem pořízení tohoto zařízení je zmodernizovat průběh výjezdů jednotek SDH. 

Tablet je propojený s Integrovaným záchranným centrem v Ostravě. V případě aktivace se na 

tabletu automaticky otevře daná událost kde je popis, adresa a  jednotky, které jsou povolány. 

Další funkcí je navigace na místo události a odesílání kódů činnosti jednotky (výjezd, na 

místě atd.) V tabletu jsou nainstalovány i další podpůrné programy (hydrantová síť, registr 

NL) a v neposlední řadě tablet slouží i jako telefon.   
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Rozpočet na pořízení technologie 

 

náklady na jednotku Havířov Město 

tablet   6 999,-  

paměťová karta    400,-  

auto nabíječka     360,- 

držák   1 999,- 

externí GPS modul 9 999,-  _________ pouze pro Havířov Město 

licence   2 200,- 

celkem            21 957,- Kč  

 

 

náklady na jednotku Havířov Životice 

tablet   6 999,-  

paměťová karta    400,-  

auto nabíječka     360,- 

držák   1 999,- 

licence   2 200,- 

celkem            11 958,- Kč  

 

náklady celkem       33 915,- Kč 

 

 

Vzhledem k časové prodlevě mezi schválením a nákupem a možné úpravě cen produktů byla 

částka čerpání upravena na 35 000,- Kč, s tím, že zůstatek bude vrácen do Fondu bezpečnosti. 

       

 

 

 

Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Po schválení rozpočtu města Havířova na rok 2017 a schválení předloženého materiálu 

v ZMH bude navrhované použití prostředků FB zapracováno do návrhu úprav rozpočtu města 

Havířova na rok 2017. 

 

 

 


