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1. Použité zkratky
CHKO Beskydy
ČR
HZS MSK
MSK
IZS
JPO
JSDH
OS
PO
ČHMÚ
CAS 20
AŽ 30
ÚO NJ
OA
DN
AP 27 T 815
CAS 32

Chráněná krajinná oblast Beskydy
Česká republika
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj
Integrovaný záchranný systém
Jednotka požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Organizační složka
Požární ochrana
Český hydrometeorologický ústav
Cisternová automobilová stříkačka
Automobilový žebřík, dosah 30 metrů
Územní odbor Nový Jičín
Osobní automobil
Dopravní nehoda
Automobilová plošina na podvozku Tatry T 815
Cisternová automobilová stříkačka
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2. Úvod
Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě
České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví
občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát pod Radhoštěm plní
nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně
majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna
profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.
Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým
se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro
zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany,
zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody,
havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při
plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití
obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát pod Radhoštěm by měla být
jednou z důležitých priorit města Frenštát pod Radhoštěm.
Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10. 9. 1992 ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru
dobrovolných hasičů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod
Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před
požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené
městem Frenštát pod Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.
Zpráva o stavu požární ochrany ve městě obsahuje vyhodnocení záchranných prací,
včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci JSDH.

3. Hlavní údaje o městě
Geografická charakteristika Města Frenštát pod Radhoštěm
-

Rozloha: 1 143 ha
Počet obyvatel: 10 824
Poloha: jihovýchod Moravskoslezského kraje
Pohoří: Beskydy (nejvyšší vrchol-Lysá Hora, 1323 m/n.m.)
Úmoří: Baltského moře
Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny Moravskoslezských
Beskyd mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. Je vstupní bránou do CHKO Beskydy a
střediskem horské turistiky a zimních sportů, i díky nedalekým Pustevnám. Jeho
historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou rezervací. Hlavními
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zaměstnavateli ve městě jsou Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a
Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm a mnoho dalších
podnikatelských subjektů zajišťující zaměstnanost ve městě.
Správní členění a demografická charakteristika
- správní obvod obce s rozšířenou působností
- 5 obcí (Trojanovice, Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice)
Základní informace o zpracovateli
- Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Frenštát pod Radhoštěm
- Adresa: Střelniční 130, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
- IČO: 00297852
- Tel. spojení: 556 835 222
- Internet: www.hasicifrenstat.cz
Postavení, práva a povinnosti JSDH obce, státních orgánů, správních úřadů, orgánů
samosprávy, jakož i právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou
upraveny následujícími základními právními předpisy:
-

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen
„zákon o požární ochraně“)
zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (krizový zákon)
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Organizační struktura
Jednotka je v souladu s přílohou č. 4, nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro
zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany,
zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody,
havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při
plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití
obyvatelstva apod.), s výjezdem do 5 minut na území města Frenštát pod Radhoštěm a
přilehlých obcích Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Tichá, Lichnov, Bordovice.
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Jednotka disponuje následující technikou:
- CAS 20 S2Z – T815 TERNO1 rok výroby 2007
- CAS 32 - T815 rok výroby 1986
- AP 27-T 815 rok výroby 1987 po částečné repasi v roce 2009
- DA 15-L2T Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/L rok výroby 2015
- OA Škoda Felicia rok výroby 1998, v užívání od roku 2006 po celkové opravě
- OA Škoda Fabia rok výroby 2006, v užívání od 6/2015 (převedeno od HZS MSK)
- OA Škoda Octavia rok výroby 2006, v užívání od 31.10.2018 (koupeno od Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát pod
Radhoštěm zaměstnávala ke dni 31. 12. 2018 v pracovním poměru 9 členů a 16 členů u
dobrovolné jednotky sboru. Roman Šec, který pracoval u jednotky od roku 2012, odešel
z pracovního procesu na vlastní žádost k 1.12.2018.
Tabulka č. 1: Počet pracovníků a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát pod
Radhoštěm v roce 2018
Hlavní pracovní poměr
Bc. Zbyněk Vágner
Eliška Káňová
směna "A"
Zdeněk Lipový
Martin Horák
Tomáš Baran
směna "B"
Vladimír Holeček
Josef Fojtík
Tomáš Krupa
směna "C"
Bc. Zbyněk Vágner
Radek Pitucha
Roman Šec
Dobrovolná jednotka
Bečka Vlastimil
Fojtík Roman
Hubeňák Stanislav
Jalůvka Robert
Kadůch Peter
Kyselý Martin
Ondřejka Petr
Schwarz Pavel
Slovák Lubomír

pracovní zařazení
velitel jednotky, velitel družstva
administrativní pracovnice

velitel družstva, strojník, chemická služba
velitel družstva, strojník, technická služba
hasič, strojník
velitel družstva, strojník, technická služba
hasič, strojník
velitel družstva, chemická služba,paramedik
vel. jednotky, vel. družstva, radiační služba
velitel družstva, strojník, hasič
strojník, chemická a technická služba
pracovní zařazení
strojník
hasič
hasič
strojník
strojník
velitel družstva
strojník
paramedik, hasič
strojník
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Turek Martin
Jiříček Lukáš
Daniel Novák
Daniel Pavelka
Martin Navrátil
Jan Buchta
Cverna Jan

hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič

5. Preventivně výchovná činnost
5.1. Propagace v oblasti požární ochrany
Dne 11.února 2018 se konal již pátý ročník Velevýdrapů do skokanského můstku na
Raškohrátkách. Celkem dvanáct odvážlivců, devět mužů a tři ženy, se utkalo ve
strhujícím závodě ve výběhu do bubnu velkého skokanského můstku.
Na Den města dne 8. června 2018 jsme si připravili pro návštěvníky co se naučili naši
mladí hasiči. Nechyběla ukázka požární štafety a útoku. Návštěvníci také měli možnost
prohlédnout si zásahovou techniku a navštívit náš stánek kde členové jednotky
prezentovali naši činnost a osobní výzbroj a výstroj.

V sobotu 18. srpna od 10 hodin až do večera patřilo hřiště frenštátských hasičů
veřejnosti, kde probíhal již posedmé Den se záchranáři. Během celého dne probíhaly
komentované prezentace záchranářů a jejich partnerů. Program byl postaven tak, aby si
ho užili jak dospělí, tak i děti. Pro ně byla připravena celá řada soutěží a atrakcí v podobě
skákacího hradu a kouzelníka. Jednotka frenštátských hasičů ukázala veřejnosti
zásahovou techniku – Automobilovou plošinu AP 27, dopravní automobil Mercedes Benz,
ochranné obleky OPCH 90 PO a hašení požáru jedlých olejů v kuchyni. Vedle místní
jednotky hasičů se veřejnosti během celého dne prezentovala například Horská služba
Beskydy, Záchranná zdravotní služba Moravskoslezského kraje, Policie ČR z Frýdku
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Místku. Vzhledem ke slunečnému se letos podařilo zajistit seskok tří parašutistů z letiště
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Poprvé na Dni se záchranáři vystoupily cvičenky ze Sokolu a
své umění nám přijeli ukázat malý hasiči z Ostravy Michálkovic

Návštěvníci mohli mimo jiné obdivovat zahradní techniku od společnosti Lipka HQ,
vyzkoušet si, jak se sedí v legendární Tatře Karla Lopraise.
Obrovský zájem vzbudila také možnost zasoutěžit si v hasičských disciplínách soutěže
TFA. Na poloviční trati, než je ta skutečná, závodní, určená profesionálům, si mohli
návštěvníci vyzkoušet tvrdou práci hasiče. Na přibližně 50metrové trati museli zájemci,
oděni do speciálních obleků a s přilbou na hlavě, roztáhnout požární hadice, udeřit
dvacetkrát kladivem do kovadliny, překonat překážkovou stěnu, odtáhnout 80
kilogramovou figurínu a přeběhnout po kladině. Pořádnou zabíračku si nenechalo ujít
přes šest desítek závodníků, z toho téměř polovinu tvořily ženy. Vedoucí soutěže Robert
Jalůvka neskrýval nadšení. "Velmi mile mě to překvapilo, navíc časy některých
návštěvníků jsou vynikající. Jasně, trať je hodně zkrácená, například kladivem profík udeří
čtyřicetkrát, zatím co tady je to polovina, navíc se normálně běží ještě s těžkým dýchacím
přístrojem a botami, ale přesto klobouk dolů. Vyhlášení výsledků soutěže se neslo ve
slavnostním duchu a tři nelepší jak v kategorii žen, tak i mužů získali hodnotné ceny.
Mezi velmi hezké prezentace patřilo vystoupení mladých frenštátských hasičů. Tito mladí
hasiči předvedli požární útok. To, že se dá celkem vážné téma, jako je zadržení
nebezpečného pachatele služebním psem pojmout zábavně, ukázali publiku kynologové
Policie ČR, kteří předvedli nejen 100 % poslušnost svých čtyřnohých kamarádů, ale také
jejich tvrdost při nebezpečné akci, kdy se na psy i střílelo.
K pohodové atmosféře Dne se záchranáři přispělo také to, že byl celý areál provoněný
hasičským gulášem, kterého se uvařilo několik kotlů. Spolu s vychlazeným pivem a
muzikou v podání Kiwi, návštěvníkům akce nic nechybělo.
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V roce 2018 probíhala aktualizace a úprava internetových stránek JSDH. Průběžně
jsou na internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky, o programu Mladí
hasiči a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě vzniku
mimořádné události.
V roce 2018 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení
aktuálních informací u JSDH.
Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o mimořádných událostech a
aktivitách informačního, propagačního a preventivně výchovného charakteru.

5.2. Mladí hasiči
Zpráva o činnosti mladých hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2018.
Rok 2018 jsme zahájili sportovně, využili jsme příznivých sněhových podmínek pro
bobování na náspu u školy Záhuní, a později i nově otevřené bruslařské plochy pro kondiční
bruslařský trénink.
Na již tradiční únorové uzlařské soutěži ve Veřovicích jsme vybojovali 5. místo ve štafetách za
mladší žáky a 6. místo za starší žáky. V jednotlivcích se nejlépe umístili na 1. místě Šimon
Motyka ve starších žácích a 18. místě Tomáš Babinec v mladších žácích.
Ku příležitosti 140 let od vzniku Frenštátského sboru dobrovolných hasičů jsme se s dětmi
účastnili slavnostní schůze konané 24. března a společně jsme tak toto výročí uctili a oslavili.
Na březnové uzlařské soutěži ve Fulneku se nám povedlo v jednotlivcích vybojovat 2. místo
Štěpán Blabla a 3. místo Vojtěch Schiller v mladších žácích. Celkově pak 1. místo v družstvech
za mladší žáky. Ve starších žácích 8. místo Michal Mužík, 5. místo v družstvech za starší žáky.
V nejmladší mimoškolní kategorii obsadil Filip Zátopek 4. místo.
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Okresní 9 kolová soutěž Floriánek, nám letos vynesla 5. místo z 12 družstev v mladších
žácích, a 7. místo z 13. družstev za starší žáky.
Ve hře plamen Plamen a po sečtení všech disciplín jsme nakonec obsadili 5. Místo z 10 týmů
v mladších žácích a 5. místo z 14. družstev ve starších žácích.
Zúčastnili jsme se i každoročních akcí sdružení. Vaječina proběhla i s tréninkem na hasičském
hřišti. S ukázkami jsme vystoupili na Dni města Frenštát, Dni se záchranáři, kde jsme
prezentovali naši činnost.
Lesní plody, které jsme nasbírali v tomto roce, jsme opět předali mysliveckému spolku
v Tiché.
V roce 2018 jsme společně podnikli i několik výletů na zdejší beskydské vrcholy, kromě
Smrku i několikrát na Velký Javorník v rámci kondiční přípravy a hodláme v tomto i dále
pokračovat.
Při podzimním přenocování na hasičárně jsme poprvé navštívili se všemi dětmi naše tajně
vybrané místo v Beskydech, které jsme za jasné noční oblohy slíbili společně udržovat a
chránit, a samozřejmě toto tajemství zachovat. Druhý den jsme kromě hraní her absolvovali
trénink na lezecké stěně, a nově i skupinově badminton za aktivní účasti rodičů.
V odpoledních hodinách jsme na hasičském hřišti zakončili uvařením guláše.
15.12. jsme se zúčastnili již třetího ročníku uzlařské soutěže v Odrách, kde se nám podařilo
obsadit přední příčky jak v mladších a starších žácích, tak i družstvech a vedoucích. Týž den
jsme uzavřeli rok 2018 vařením punče, zpíváním pod vánočním stromem a předáním dárků
našim členům.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, zapojili do činností našeho kroužku v roce 2018 a
doufáme, že nás podpoří i v následující sezóně 2019.
Za vedení mladých hasičů Frenštát pod Radhoštěm dne 4. 1. 2019

Martin Turek
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6. Odborná příprava
6.1. Spolupráce s HZS
V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6. / 2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami PO, ve znění
pozdějších předpisů, bylo dne 11.listopadu 2018 uspořádáno pro zástupce JSDH obcí
kategorie JPO II předurčených pro zásahy při dopravních nehodách instruktážně metodické
zaměstnání v podniku Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi.
Dne 14. dubna 2018 proběhlo instruktážně metodické zaměstnání zaměřené na dopravní
nehody na stanici HZS MSK v Bílovci
Na jednotlivých územních odborech byly organizovány pro velitele JSDH obcí velitelské
dny, porady a metodická zaměstnání dle potřeb a požadavků Územního odboru Nový Jičín
(ÚO).
Dne 23. listopadu 2018 proběhlo metodicky vedené HZS MSK, cyklické školení ve Fulneku
dobrovolných členů, kteří vykonávají funkci velitelů družstva.
Dne 4. listopadu 2018 proběhlo instruktážně metodické zaměstnání zaměřené na
vyprošťování osob u dopravních nehod na auto vrakovišti v Ženklavě

6.2. Taktická a prověřovací cvičení
V průběhu roku 2018 proběhly dvě taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na
osvojení si spolupráce a společných postupů JSDH Frenštát pod Radhoštěm
15. června 2018 požár ve společnosti Siemens s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm – nácvik
záchrana a evakuace pracovníků a likvidace požáru
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20. června proběhlo taktické cvičení na likvidaci požáru, evakuace žáků a učitelů z tříd na ZŠ
Tyršova. Cvičení proběhlo ve spolupráci s HZS MSK NJ.
12. října 2018 požár ve společnosti Continental s.r.o. na ul. Markova ve Frenštátě pod
Radhoštěm

7. Speciální služby
7.1. Technická služba
Prostředků rozpočtu města byla zakoupena níže uvedené prostředky:
zakoupené prostředky
kusů
Ochranné pomůcky – zásahová obuv Haix, Black Diamond, 3 ks
zásahový oblek 3 ks, rukavice 3 ks, ochranná kukla 4 ks,

cena v Kč
94.982,-Kč

Od Moravskoslezského kraje jsme bezúplatným převodem dostali do užívání tuto
techniku:
převedené prostředky
AED
vysavač

kusů
1 ks
1 ks

cena v Kč
50.579,- Kč
142.570,55 Kč

7.2. Strojní služba
Prostředků rozpočtu města byla zakoupena níže uvedené prostředky:
zakoupené prostředky
Škoda Octavia, rok výroby 2006, stav ujetých km 255 000

kusů
1 ks

cena v Kč
99.470,-Kč

8. Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce
8.1. Statistika zásahové činnosti
Statistika zásahové činnosti v roce 2018 je přílohou č. 1.
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8.2. Základní informace o požárech s větší škodou na majetku.
Požár rodinného domu, Papratná 895, Frenštát pod Radhoštěm
Datum a čas ohlášení: 3. 2. 2018 v 18:17 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 400 000,- Kč

Nasazení jednotek
1 x HZS MSK a 3 x
JSDH obce

uchráněné hodnoty: 4 000 000,- Kč
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Požár pily, Bordovice 200
Datum a čas ohlášení: 7.2. 2012 v 18:37 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 4 690 000,- Kč
uchráněné hodnoty: 10 000 000,- Kč

Nasazení jednotek
1 x HZS MSK
5 x JSDH obce
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Požár kravínu, Tichá 91
Datum a čas ohlášení: 3. 11. 2018 v 6:22 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 1 800 000,- Kč
uchráněné hodnoty: 16 000 000,- Kč

Nasazení
jednotek
1 x HZS MSK
3 x JSDH obcí
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9. Statistika činnosti pro město
Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce
2018
Místo práce
Raškohrátky
Den rodiny
Školská čtvrť – exeku. sklad
Dětský den Zebra
Náměstí míru – Den města
Náměstí míru – Den města
Hasičská
stanice-ZŠ
Tyršova
MŠ Školská

datum
11. 2.2018
16. 5.2018
26. 5.2018
2. 6.2018
8. 6.2018
8. 6.2018
Červen /2018

Popis práce
výdrap do K 45
ukázka techniky
čištění okapů
ukázka techniky
dovoz vody
ukázka techniky
ukázka techniky

Červen /2018

ukázka techniky

Azylový dům
Azylový dům
„Horečky fest“
„Horečky fest“

24. 6.2018
24. 6.2018
14. 7.2018
14. 7.2018

Svátek dřeva

4. 8.2018

Použitá technika
CAS 20 T 815
CAS 20 T 815
CAS 20 T 815
CAS 20 T 815
CAS 32 T 815
CAS 20 T 815

Počet hodin
4 hod
3 hod
2 hod
3 hod
2 hod
3 hod
5 hod

CAS 20 T 815
DA MB
kácení stromů
CAS 20 T 815
kácení stromů
CAS 20 T 815
dovoz vody
CAS 32 T 815
asistence
na CAS 20 T 815
kulturní akci
asistence na
CAS 20 T 815
kulturní akci
Organizace akce CAS 20 T 815
AP 27
DA MB
dovoz vody
CAS 32 T 815

5 hod

CAS 32 T 815

1 hod

CAS 32 815

2 hod

3 hod
3 hod
1 hod
10 hod
4 hod

Den se záchranáři

18. 8.2018

Náměstí míru Frenštátské
slavnosti
A. Havleny

21. 8.2018

Náměstí Míru – Beskydská
sedmička
Náměstí Míru – Beskydská
sedmička
MŠ ul. Kopaná
Frenštát p. R. – veřejné
WC
Celkem

29. 8.2018

čištění
kanalizace
dovoz vody

30. 8.2018

dovoz vody

CAS 32 815

2 hod

26. 9.2018
15. 10.2018

čištění okapů
čištění
kanalizace

CAS 20 T 815
CAS 32 T 815

2 hod
1 hod

22. 8.2018

10 hod

2 hod

68 hod
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10. Ekonomika
10.1. Příjmy
Příjmy JSDH stejně
jako v minulých letech byly tvořeny přijatými prostředky
z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 830.944,-Kč, smlouvy o
spolupráci ve výši 665.500,--Kč od společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát
pod Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm,
účelová
dotace
40.000,--Kč na zakoupení ochranných pomůcek a 10 000,--Kč na pořádání Dne se záchranáři
od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm,
20 000,--Kč na pořádání Dne se záchranáři od společností Siemens s.r.o., závod
Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm, smlouvy o reklamě ve výši 26.150,-- Kč. Služby a
práce prováděné za úplatu dle ceníku schváleného zastupitelstvem města ve výši 44.708,-Kč. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na DN. Toto
oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů. Do 31. prosince 2018 nám bylo poukázáno 100.800,- Kč.
Celkové příjmy JSDH byly ve výši 1.914.477,-Kč.
Tabulka č. 3. Příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm za provedené práce a služby za rok
2018
Provedené práce a služby
Dovoz vody
Půjčovné
Likvidace hmyzu
Práce s plošinou
Čištění kanalizace
Celkem

Příjem v KČ včetně
DPH
23.416,- Kč
3.632,- Kč
12.596,-Kč
3.362,-Kč
1.702,-Kč

Použitá technika
CAS 32 T 815
CAS 20 T 815
AP 27 T 815
CAS 32 T 815

44.708,- Kč

Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm je přílohou č. 15.
Celkové příjmy jsou přílohou č. 13
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Graf č. 1. Porovnání příjmů JSDH Frenštát pod Radhoštěm za provedené práce a služby
za roky 2012-2018

10.2. Výdaje
Veškeré výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ze strany
zastupitelstva města v prosinci roku 2016. Schválený rozpočet na provoz JSDH pro rok 2018
7.419.000,- Kč. Po úpravách provedených během roku činil 8.308.500,- Kč. Z tohoto rozpočtu
bylo skutečně vyčerpáno 7.709.506,76 Kč. Rozdíl mezi skutečně čerpaným rozpočtem, a
celkovými příjmy, 1.914.477,- Kč. = náklady města na provoz JSDH činili 5.795.083,76 Kč.

10.3. Investice, rekonstrukce, opravy hasičské stanici
V roce 2018 nedošlo k žádné investiční akci. O další dotaci jsem požádal v roce 2017 GŘ HZS
ČR ve výši 750.000.-Kč na nové oplocení areálu Hasičské stanice, vybudování skladových
prostor a rekonstrukci parkovací plochy, a v roce 2018 nám byly smluvně přislíbeny ve výši
1 000 000,- Kč. Na všechny tyto akce se mi podařilo získat dotace v roce 2017 i
z Moravskoslezského kraje ve výši 375.000,-Kč, a v roce 2018 nám byly smluvně přislíbeny ve
výši 500 000,- Kč Realizace měla proběhnout v druhé polovině roku 2018, avšak vzhledem
k pomalé a špatné práci pana Arch. Jandy, který zhotovil projektovou dokumentaci až na
konci října 2018, ačkoli smlouva na zhotovení projektové dokumentace byla do konce května
2018
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11. Plnění koncepčních úkolů a cílů
Získání investičních i neinvestičních prostředků z dotací a rozpočtů Krajského úřadu
MSK, HZS MSK, Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR, a tím snížit
stávající náklady.
Termín: průběžně

-

Viz. bod 10.3 Investice, rekonstrukce
Úkol splněn a pokračuje
-

Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Continental Automotive Czech Republic
s.r.o a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. R.
Termín: průběžně

O rozšíření a upevnění stávající spolupráce se společností Siemens s.r.o., závod
Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ,
byl požádán starosta Ing. Halatin, který přislíbil a zavázal se tuto spolupráci rozvíjet.
Úkol splněn a pokračuje
Oslovit místní podnikatelské subjekty a finanční instituce se snahou získání
finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice.
Termín: průběžně
-

Během roku 2018 byly tak jako v loňském roce osloveny významnější podnikatelské
subjekty ve městě se snahou získání finančních prostředků za smlouvy o reklamě.
Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 26.150,- Kč. Ze strany JSDH byla subjektům
nabídnuta vzájemná spolupráce a propagace jejich firmy na billboardu, který je umístěn
na plotě stanice a na internetových stránkách JSDH a města Frenštát pod Radhoštěm.
Úkol splněn a pokračuje
Statistika příjmů JSDH z provedených prací a služeb je v tabulce č. 3.
Realizovat úkoly na úseku preventivně výchovné činnosti, zabezpečovat
informovanost široké veřejnosti o problematice požární prevence zejména
prostřednictvím internetových stránek. Pokusit se zřídit kroužek mladých hasičů.
Termín: průběžně
-

Byla provedena a pokračuje celková změna internetových stránek. Po celý rok 2018 naši
zkušení instruktoři úspěšně vedli kroužek Mladých hasičů. Celá jednotka se podílela na
celé řadě sportovně kulturních akcí během celého roku.
Únor-Raškohrátky, Červen-Den města, Srpen-Den se záchranáři.
Úkol splněn a pokračuje
-

Realizovat rekonstrukci požární stanice. Nové oplocení celého areálu Hasičské stanice,
oprava parkovací plochy a vybudování skladovacích prostor.
Termín: rok 2019
Viz. bod 10.3 Investice, rekonstrukce
Úkol splněn a pokračuje
19

Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním společných
výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky.
Termín: průběžně
Viz kapitola 6.1. Spolupráce s HZS MSK
Úkol splněn a pokračuje
- Realizovat doplňování chybějící hasičské techniky a technického vybavení.
Termín: průběžně
Viz. bod 10.3 Investice, rekonstrukce
Úkol splněn a pokračuje
- Provádět zpoplatněné služby a práce pro veřejnost a podnikatelské subjekty.
Termín: průběžně
Během roku jednotka prováděla zpoplatněné služby a práce. Celková výše těchto příjmů
činí 44.708,- Kč.
Úkol splněn a pokračuje
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12. Externí zdroje dat, map a informací
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz
Internetové stránky Města Frenštát pod Radhoštěm
www.mufrenstat.cz
Internetové stránky České asociace hasičských důstojníků

13. Informační přílohy
Příloha č. 1. Statistika zásahů JSDH Frenštát pod Radhoštěm za rok 2018
Příloha č. 2. Statistika událostí (výjezdů) ZOZ a ZOČ za roky 2013-2018
Příloha č. 3. Typy a počty událostí/zásahů 2018
Příloha č. 4. Statistika uchráněných hodnot 1992-2018. Statistika se vede pouze u požárů.
Příloha č. 5. Statistika škod způsobených požárem za 2012-2018
Příloha č. 6. Statistika následků událostí za rok 2018
Příloha č. 7. Statistika následků technických pomocí za rok 2018
Příloha č. 8. Statistika následků dopravních nehod za rok 2018
Příloha č. 9. Statistické rozdělení úniku látek dle typu
Příloha č. 10. Statistické porovnání počtu požárů a DN za roky 2012-2018
Příloha č. 11. Statistické porovnání výše rozpočtu a příjmů za roky 2012-2018
Příloha č. 12. Statistické porovnání výše investic za roky 2013-2018
Příloha č. 13. Celkové příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm za rok 2018
Příloha č. 14. Ekonomická statistika v oblasti celkového rozpočtu za rok 2018
Příloha č. 15. Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2018
Příloha č. 16. Mapové podklady-Hasební obvod stanice JSDH Frenštát pod Radhoštěm
Příloha č. 17. Partneři JSDH Frenštát pod Radhoštěm
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Příloha č. 1. Statistika zásahů JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2018
Typ zásahu ZOZ
Požár
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Únik plynu/aerosolu
Planý poplach
Únik ropných produktů
Ostatní pomoc
Celkem výjezdů ZOZ

23
30
60
5
9
7
36
170

Typ ZOČ
Asistence u sportovních akcí
Odstranění nebezpečných stavů
Transport pacienta
Dovoz vody
Čerpání vody
Odstranění stromu
Likvidace hmyzu

8
7
1
33
2
1
35

Celkem výjezdů ZOČ

87

Celkový počet výjezdů v roce 2018
Zásahy jednotky 170
ZOČ 87
Ostatní činnosti jednotky
Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo touto činností hasiči
předchází vzniku potencionálních hrozeb a nebezpečí. Jsou to činnosti prováděné mimo
prostory hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí, ke
kterým jednotka akutně vyjíždí na základě pokynu operačního střediska HZS
Moravskoslezského kraje.
Jedná se především o činnosti:
a) předem dojednané s vedením jednotky
b) vyhodnocené operačním střediskem po příjmu tísňového volání, že se jedná o činnosti
snesoucí odkladu
c) jsou po příjezdu jednotky na místo události a průzkumu vyhodnoceny tak, že se nejedná o
záchranné a likvidační práce (pokud se z nich následně nestane „planý poplach“)
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Příloha č. 2. Statistika událostí (výjezdů) ZOZ a ZOČ za roky 2013-2018.

Příloha č. 3. Typy a počty událostí u JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2018
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Příloha č. 4. Statistika uchráněných hodnot 1992-2018. Statistika se vede pouze u požárů.
103 663 000 77 635 000

Příloha č. 5. Statistika škod způsobených požárem 2013-2018.
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Příloha č. 6. Statistika následků událostí za rok 2018.

Příloha č. 7. Statistika následků technických pomocí za rok 2018.
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Příloha č. 8. Statistika následků dopravních nehod za rok 2018.

Příloha č. 9. Rozdělení úniku látek dle typu za rok 2018.
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Příloha č. 10. Statistické porovnání počtu požárů a dopravních nehod za roky 2012-2018

Příloha č. 11. Statistické porovnání výše rozpočtu a příjmů za roky 2012-2018
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Příloha č. 12. Statistické porovnání výše investic za roky 2013-2018

28

Příloha č. 13. Celkové příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2018
Druh příjmu
Smlouva o spolupráci
Účelová dotace*
Den se záchranáři
Smlouva o spolupráci
Den se záchranáři
Dar
Dotace na mzdy
Dotace na pohotovost
Dotace za výjezdy**
Smlouva o reklamě
Smlouva o reklamě
Smlouva o reklamě
Smlouva o reklamě
Smlouva o reklamě
Smlouva o reklamě
Práce a služby***
Dopravní nehody****
Smlouva o spolupráci*****

Celkem

Dárce
Continental Systems Czech Republic
s.r.o.
Continental Systems Czech Republic
s.r.o.
Continental Systems Czech Republic
s.r.o.
Siemens s.r.o., závod Elektromotory
Frenštát p. Radhoštěm
Siemens s.r.o., závod Elektromotory
Frenštát p. Radhoštěm
Asompo a.s.

Částka
302.500,- Kč
40.000,- Kč
10.000,-Kč
363.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,-Kč

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Pneuservis Zátopek
Lipka HQ, s.r.o.
STRNADEL Frenštát, spol. s r.o.
Autoservis Gazda
Autoservis Janda
PUSTĚJOVSKÝ s.r.o.

450.000,- Kč
200.000,- Kč
180.944,- Kč
5.000,- Kč
2.420,- Kč
3.630,- Kč
6.050,- Kč
6.050,- Kč
3.000,- Kč
44.708,- Kč
100.800,- Kč
Siemens s.r.o., závod Elektromotory 166.375,- Kč
Frenštát p. Radhoštěm
Continental Systems Czech Republic
s.r.o.
1.914.477,-Kč

*
Účelová dotace od Continental Automotive Czech Republic s.r.o. byla převedena do
roku 2018 a bude použita na nákup ochranných pomůcek
** Dotace za výjezdy mimo území zřizovatele
*** Příjmy za práce a služby provedené jednotkou za úplatu
**** Příjmy za DN. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah
na DN. Toto oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ),ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů.
*****Finanční prostředky vyplívající ze smluv o spolupráci z roku 2017 zaplacené v roce
2018
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Příloha č. 14. Ekonomická statistika v oblasti celkového rozpočtu v roce 2018
00297852 Město Frenštát pod Radhoštěm

11.02.2019

nám. Míru 1 Frenštát pod Radhoštěm

16:26:14

PLNĚNÍ VÝDAJŮ K 31.12.2018 V KČ
Podmínka: AND ORJ=(0040,0046)
ORJ

POL

Popis

0040

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0040

5019

Ostatní platy

0040

5021

Ostatní osobní výdaje

0040

5031

0040

5032

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zamě
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0040

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

0040

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

0040

5132

Ochranné pomůcky

0040

5133

Léky a zdravotnický materiál

0040

5134

Prádlo, oděv a obuv

0040

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

0040

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0040

5139

Nákup materiálu j.n.

0040

5151

Studená voda

0040

5153

Plyn

0040

5154

Elektrická energie

0040

5156

Pohonné hmoty a maziva

0040

5161

Poštovní služby

0040

5162

Služby elektronických komunikací

0040

5163

Služby peněžních ústavů

0040

5164

Nájemné

SR

UR

Čerpání

UR - čerpání

Č/UR%

4 287 000,00

4 447 900,00

4 446 085,00

1 815,00

99,96

35 000,00

27 900,00

20 751,00

7 149,00

74,38

450 000,00

372 000,00

353 422,00

18 578,00

95,01

1 072 000,00

1 112 200,00

1 111 901,00

299,00

99,97

386 000,00

401 500,00

400 285,00

1 215,00

99,70

10 000,00

10 000,00

6 582,00

3 418,00

65,82

0,00

7 100,00

7 065,00

35,00

99,51

36 000,00

99 000,00

94 981,78

4 018,22

95,94

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

52 000,00

50 955,01

1 044,99

97,99

6 000,00

11 000,00

5 323,00

5 677,00

48,39

38 000,00

33 900,00

12 439,10

21 460,90

36,69

110 000,00

151 000,00

125 811,14

25 188,86

83,32

60 000,00

60 000,00

46 973,35

13 026,65

78,29

150 000,00

100 000,00

87 737,33

12 262,67

87,74

60 000,00

60 000,00

50 689,28

9 310,72

84,48

135 000,00

135 000,00

129 238,78

5 761,22

95,73

1 000,00

1 000,00

281,00

719,00

28,10

25 000,00

25 000,00

20 232,28

4 767,72

80,93

124 000,00

124 000,00

88 252,00

35 748,00

71,17

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00
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0040

5167

Služby školení a vzdělávání

0040

5169

Nákup ostatních služeb

0040

5171

Opravy a udržování

0040

5173

0040

15 000,00

25 000,00

7 388,50

17 611,50

29,55

152 000,00

155 000,00

150 214,40

4 785,60

96,91

60 000,00

87 000,00

62 991,58

24 008,42

72,40

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3 000,00

3 000,00

1 640,00

1 360,00

54,67

5175

Pohoštění

5 000,00

5 000,00

2 928,00

2 072,00

58,56

0040

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

0040

5342

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů

0040

5424

0040

6123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

134 100,00

134 100,00

0,00

100,00

Náhrady mezd v době nemoci

0,00

12 300,00

12 037,00

263,00

97,86

Dopravní prostředky

0,00

99 500,00

99 470,00

30,00

99,97

7 374 000,00

7 757 400,00

7 529 774,53

227 625,47

97,07

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

ORJ 0040

0046

5139

Nákup materiálu j.n.

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0046

5169

Nákup ostatních služeb

10 000,00

16 100,00

6 700,07

9 399,93

41,62

0046

5171

Opravy a udržování

20 000,00

468 400,00

106 536,16

361 863,84

22,74

0046

6121

Budovy, haly a stavby

0,00

66 600,00

66 550,00

50,00

99,92

45 000,00

551 100,00

179 786,23

371 313,77

32,62

7 419 000,00

8 308 500,00

7 709 560,76

598 939,24

92,79

ORJ 0046

Hasičská zbrojnice - opravy a údržba areálu

Celkem
Plnění výdajů k 31.12.2018 v Kč; tištěno 11.02.2019 16:26:14

1/1

Vysvětlivky
SR
UR
Čerpání
UR-čerpání
Č/UR%

schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečný rozpočet
rozdíl mezi upraveným a čerpaným rozpočtem
procentuální vyjádření čerpání rozpočtu
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Příloha č. 15. Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm na rok 2018
Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852
Ceník platný od 1.1.2017

Ceník prací a služeb

JSDH Frenštát pod Radhoštěm
jednotka výkonu

sazba DPH

Půjčovné
pivních setů (dvě lavice + stůl)
hasičských hadic (1 ks)
přejezdových můstků
prodejní stánek

1 den
1 den
1 den
1 den

21%
21%
21%
21%

83,00 Kč
62,00 Kč
62,00 Kč
208,00 Kč

100,00 Kč
75,00 Kč
75,00 Kč
252,00 Kč

CAS 20 T 815
náklady na jízdu
náklady na obsluhu
náklady na práci na místě

1 km.
1 hod.
1 hod.

21%
21%
21%

38,00 Kč
300,00 Kč
1 908,00 Kč

46,00 Kč
363,00 Kč
2 309,00 Kč

CAS 32 T 815
náklady na jízdu
náklady na obsluhu
náklady na práci na místě

1 km.
1 hod.
1 hod.

21%
21%
21%

35,00 Kč
300,00 Kč
1 748,00 Kč

42,00 Kč
363,00 Kč
2 115,00 Kč

1 ks.

21%

300,00 Kč

363,00 Kč

PP 27 T 815
náklady na jízdu
náklady na práci na místě

1 km.
1 hod.

21%
21%

29,00 Kč
826,00 Kč

35,00 Kč
1 000,00 Kč

Ostatní služby
práce s motorovou pilou-náklady na místě
práce s motorovou pilou-obsluha
plovoucí čerpadlo Froggy-obsluha
plovoucí čerpadlo Froggy-náklady na místě
elektrocentrála-náklady na místě
elektrocentrála-obsluha
parkování osobní automobil

1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 den

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

27,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
28,00 Kč
278,00 Kč
300,00 Kč
50,00 Kč

33,00 Kč
182,00 Kč
182,00 Kč
34,00 Kč
336,00 Kč
363,00 Kč
61,00 Kč

druh:

Likvidace obtížného hmyzu
paušální cena včetně 1 ks. aerosolu

základ daně

cena s DPH

Při větším objemu prací je možno stanovit cenu dohodou
Kilometry a čas včetně nakládky, se počítají od vyjetí z objektu JSDH Frenštát pod
Radhoštěm
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Příloha č. 16. Mapové podklady – Hasební obvod stanice JSDH Frenštát pod Radhoštěm
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Příloha č. 17. Partneři JSDH Frenštát pod Radhoštěm
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