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Závěrečná zpráva – popis projektu, využití a zhodnocení 

investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje 
 
Příjemce:  Obec Osek nad Bečvou (JSDHO Osek nad Bečvou) 
 
Účel dotace: Pořízení navijáku včetně instalace na CAS K25 T 815 4x4 
 
Poskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  30 000,- Kč 
 

Popis projektu – V únoru 2016 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje 
(pod PID číslo KUOLX00X0FCE), žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, 
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 
2015 se záměrem pořízení navijáku, včetně instalace na cisternovou automobilovou stříkačku 
CAS K25 T 815 4x4 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou. 
Rozhodnutím kraje byla přidělena částka 30 000,- Kč. Následně byla provedena instalace a 
pořízení navijáku u společnosti Seal navijáky s.r.o. 
 

Využití příspěvku – V rámci intencí poskytnuté dotace byla provedena instalace a 
pořízení nového navijáku Ramsey 50.7, včetně nutného příslušenství pro provoz zařízení, u 
společnosti Seal navijáky s.r.o. Během realizace nákupu jsme řešili kompatibilitu 
s podobnými prostředky používanými HZS Olomouckého kraje s ohledem na možnou 
variabilitu využití prostředků a s využitím standardizace prostředků jednotek požární ochrany 
v rámci ÚO, kterými se JSDHO Osek nad Bečvou obecně rozhodla řídit. 

 
 Zhodnocení projektu – Pořízením tohoto prostředku došlo k zvýšení akceschopnosti 
jednotky a k vyšší flexibilitě při poskytování pomoci na místech mimořádných událostí. Nový 
naviják je možno použít u širokého portfolia zásahů (dopravní nehody, technické pomoci, 
živelní pohromy apod.) Vozidlo, na němž je umístěn, je primárně určeno jako vozidlo prvního 
sledu pro zdolávání mimořádných událostí (požáry, technické pomoci, dopravní nehody, 
úniky NL apod.). 
 
 Popis využití loga Olomouckého kraje: Logo Olomouckého kraje je dlouhodobě 
prezentováno na webových stránkách SDH Osek nad Bečvou (www.sdhosek.cz) a na požární 
technice formou nálepky, resp. trvalého umístění v sekci donorů jednotky. 
  
 

 

Radek Buryánek, DiS. 
       Velitel JSDHO a SDH Osek nad Bečvou 
 
 
 


