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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 automobilu k přestavbě na hasičský dopravní 

automobil 

 

 

 
 
Poskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  300 000,- Kč 
 

Popis projektu – V lednu 2018 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje 
(pod PID číslo KUOLX013W70D), žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, 
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 
2018 se záměrem pořízení „pořízení automobilu k přestavbě na hasičský dopravní 
automobil“ jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou. Rozhodnutím kraje 
byla přidělena částka 300 000,- Kč. Následně bylo vozidlo, na základě výběrového řízení, 
dodáno společností Nákladní automobily s.r.o. 
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Využití příspěvku – V rámci intencí poskytnuté dotace bylo provedeno pořízení výše 

uvedeného materiálu. Během realizace nákupu jsme řešili specifikaci vozidla, velikost, tonáž 
a definovali jsme podmínky, které bude muset podvozek splňovat pro budoucí instalaci 
nástavby ve specifikaci MS dle vyhlášky 53/2010 Sb. 

 
 Zhodnocení projektu – Pořízením automobilu bude možno tuto platformu plně využít 
pro nástavbu hasičského dopravního automobilu v provedení MS (motorová stříkačka). 
Vozidlo bylo osazeno majáky a kabina vozidla byla olakována dle předpisu barvami RAL. 
Dále bylo doinstalováno potřebné zařízení dle specifikace, aby vozidlo mohlo být zapsáno do 
systému IZS. Celá koncepce projektu vychází ze schváleného záměru, který byl vypracován 
v roce 2016 a podle niž se postupuje. Dalším krokem bude instalace účelové nástavby – 
dopravní automobil v provedení MS. 
 
 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 
 
 
 


