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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 lodního motoru na člun s příslušenstvím 
 
Poskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  42 000,- Kč 
 

Popis projektu – V roce 2020 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje, 
žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 2020 se záměrem pořízení 
„pořízení lodního motoru na člun s příslušenstvím“ jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Osek nad Bečvou. Rozhodnutím kraje byla přidělena částka 42 000,- Kč. Následně byl motor 
s příslušenstvím, na základě průzkumu trhu a výběru, dodán společností Námořní centrum 
Ostrava. 
 

Využití příspěvku – V rámci intencí poskytnuté dotace bylo provedeno pořízení výše 
uvedeného materiálu. Během nákupu jsme řešili kompatibilitu se stávajícím člunem Boat007 
a další legislativní parametry pro následné schválení na Plavební správě ČR, které odpovídají 
specifikaci dle platných vyhlášek pro čluny s výtlakem nad 500 kg a do 6 metrů délky. Jako 
nejvhodnější alternativa se jevil motor Honda BF 20 SHU s příslušenstvím pro jeho provoz. 
Motor bude využit pro pohon výše zmíněného člunu po vodních tocích a umožní tak jednotce 
zvýšení akceschopnosti v lokalitě, kde dochází často k povodňovým jevům a je v katastru 
obce a okolí velké množství vodních ploch.  

 
 Zhodnocení projektu – Pořízením motoru došlo k významnému rozšíření 
akceschopnosti jednotky ve zvládání a rychlé pomoci v případě povodní, záchrany života 
osob z vodních ploch. V době zvýšeného výskytu klimatických extrémů je jednotka schopna 
účinně a bezpečněji operovat s člunem, který do dnešní doby nebyl vybaven žádným 
motorovým prostředkem a byl odkázán pouze na fyzické pádlování osádkou. Výrazně se tak 
zvýší a zkvalitní poskytnutá pomoc na vodních plochách a řece Bečvě v katastru obce Osek 
nad Bečvou, ale v rámci systému IZS, i pro širší veřejnost v regionu Olomouckého kraje. 
 
 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. Konkrétní 
příspěvek a použití loga je prezentováno na stránkách obce. 
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 Radek Buryánek, DiS. 

       velitel JSDHO a SDH Osek nad Bečvou 
 
 


