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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 zásahových přileb, včetně zátylníků a včetně svítilen 

s držáky na zásahové přilby 
 

 
 
Poskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  30 000,- Kč 
 

Popis projektu – V lednu 2017 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje 
(pod PID číslo KUOLX010BDLM), žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, 
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 
2017 se záměrem pořízení „6 ks zásahových přileb včetně zátylníků a včetně 6 ks svítilen s 
držáky na přilby“ jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou. Rozhodnutím 
kraje byla přidělena částka 30 000,- Kč. Následně byl materiál zakoupen u společností Mipesa 
s.r.o. a Radim Haitl – vybavení pro hasiče. 
 

Využití příspěvku – V rámci intencí poskytnuté dotace bylo provedeno pořízení výše 
uvedeného materiálu. Během realizace nákupu jsme řešili kompatibilitu s podobnými 
prostředky používanými jednotkou SDH obce doposud a 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 těchto prostředků došlo k zvýšení akceschopnosti 
jednotky a k vyšší flexibilitě při poskytování pomoci na místech mimořádných událostí. Nové 
přilby a svítilny je možno použít u širokého portfolia zásahů (požáry, dopravní nehody, 
technické pomoci, živelní pohromy apod.). Tímto došlo k nahrazení opotřebených přileb 
Heros Rosenbauer z 90-tých let, které byly již značně opotřebeny a díky popraskání vnitřních 
výplní byly prakticky nepoužitelné. Nové přilby tak sjednotili a unifikovali celkovou výzbroj 
jednotky. Baterie na přilby jsou následně nedílnou součástí hasičské přilby, která je nutná pro 
bezpečný pohyb hasiče v prostředí se sníženou viditelností. 
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 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 
 
 
 


