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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
TFA

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
Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije
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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: 10 852
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
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historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou rezervací. Hlavními
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 po celkové repasi v roce 2007
- AP 27 - T 815 rok výroby 1987 po celkové repasi v roce 2009
- DA 12 - AVIA 31 rok výroby 1988
- OA Škoda Felicia v užívání od roku 2006 po celkové opravě
- OA Škoda Fabia v užívání od 2015 (převedeno od HZS MSK)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát pod
Radhoštěm zaměstnávala ke dni 31. 12. 2015 v evidenčním počtu 10 členů v pracovním
poměru a 12 členů u dobrovolné jednotky sboru.
Tabulka č. 1: Počet pracovníků a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát pod
Radhoštěm v roce 2015
Hlavní pracovní poměr
Bc. Zbyněk Vágner
Eliška Káňová
směna "A"
Vladimír Holeček
Jan Oprštěný
Tomáš Baran
směna "B"
Zdeněk Lipový
Martin Horák
Tomáš Krupa
směna "C"
Bc. Zbyněk Vágner
Radek Pitucha
Roman Šec
Dobrovolná jednotka
Bečka Vlastimil
Cverna Jan
Fojtík Josef
Fojtík Roman
Hubeňák Stanislav
Jalůvka Robert
Kadůch Peter
Kyselý Martin
Ondřejka Petr
Schwarz Pavel
Slovák Lubomír
Turek Martin

pracovní zařazení
velitel jednotky, velitel družstva
administrativní pracovnice

zástupce velitele jednotky, strojník
chemická služba, velitel družstva
velitel družstva, strojník
velitel družstva, strojník
velitel družstva, strojník, chemická služba
velitel družstva, chemická služba
vel. jednotky , vel. družstva, radiační služba
velitel družstva, strojník, hasič
strojník, chemická a technická služba
pracovní zařazení
strojník
hasič
velitel družstva
hasič
hasič
strojník
strojník
velitel družstva
strojník
paramedik, hasič
strojník
hasič
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5. Preventivně výchovná činnost
5.1. Propagace v oblasti požární ochrany
Už potřetí se na Raškohrátkách konala soutěž Velevýdrap do skokanského můstku.
Celkem třináct odvážlivců, devět mužů a čtyři ženy, se utkalo ve strhujícím závodě ve
výběhu do bubnu velkého skokanského můstku.
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Na Den města dne 12. června 2015 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

Dne 20. června 2015 jsme pořádali ve spolupráci s HZS MSK a Hasičskou sportovní
federací v areálu Jiřího Rašky soutěž v TFA disciplínách, Frenštátský mamut 2015. Závod
byl součástí Českého poháru a Poháru ředitele Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Technickou a finanční podporu nám poskytl HZS MSK.
Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití
dýchacího přístroje jako zátěže). Trať byla postavena paralelně pro současný postup dvou
soutěžících. Soutěž probíhala podle nových pravidel, rozdělena do 4 úseků, časy ze všech
4 úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny. Startovalo se po 10. min. intervalech mezi
úseky, na splnění každého úseku měl závodník časový limit 5. min., mimo disciplínu č. 4,
ta byla bez časového limitu.
8

Závodu se zúčastnili příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS
podniků, členové SDH obcí a pozvaní obdrželi i závodníci ze zahraničí.
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Již počtvrté patřilo předposlední prázdninovou sobotu hřiště frenštátských hasičů
záchranářům všeho druhu. Vedle místní jednotky hasičů se veřejnosti během celého dne
prezentovala například Horská služba Beskydy, Záchranná zdravotní služba
Moravskoslezského kraje.

Do Frenštátu přijeli také vojáci Armády České republiky s laserovou střelnicí. Největší
zájem vzbudil u početného publika seskok tří parašutistů z letiště ve Frýdlantu nad
Ostravicí a nebývalému zájmu se také těšila soutěž TFA (přežije nejtvrdší hasič), kde si na
vytýčené dráze mohla veřejnost vyzkoušet některé požární disciplíny.
V sobotu 22. srpna od 10 hodin až do večera patřilo hřiště frenštátských hasičů
veřejnosti, kde probíhal 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 skákacích
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hradů, kouzelníka nebo klauna, které zajistila společnost MM reality. Jednotka
frenštátských hasičů ukázala veřejnosti novou techniku – Automobilovou plošinu AP 27,
kterou dostali darem od Moravskoslezského kraje, a ukázku vyproštění zavalené osoby a
hašení požáru automobilu.

Ve stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny si zase mohli návštěvníci přeměřit krevní
tlak, anebo zjistit hladinu cukru v krvi.

Velkou tvořivou dílnu zajistilo dětské studio 7 Agency z Jandova stromořadí a samotní
hasiči roztáčeli pro děti kolo štěstí. Návštěvníci mohli mimo jiné obdivovat zahradní
techniku od společnosti Lipka HQ, vyzkoušet si jak se sedí na sněžném skútru Horské
služby Beskydy nebo v legendární Tatře Karla Lopraise, který zde měl autogramiádu.
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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 50 metrové 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 z
Frenštátu pod Radhoštěm, kteří předvedli nejen 100% poslušnost svých čtyřnohých
kamarádů, ale také jejich tvrdost při nebezpečné akci, kdy se na psy i střílelo. Už podruhé
byl vyvrcholením programu Dne se záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm okamžik, kdy
se z nebe na plochu hřiště snesli tři parašutisté z Frýdlantu nad Ostravicí.

K pohodové atmosféře Dne se záchranáři přispělo nejen stabilní počasí, ale také to, že
byl celý areál provoněný hasičským gulášem, kterého se uvařilo několik kotlů. Spolu s
vychlazeným pivem a muzikou v podání kopřivnického hudebního Dua Kiwi návštěvníkům
akce nic nechybělo. O tom, že se Den se záchranáři těší stále větší oblibě návštěvníků,
svědčí také letošní účast, která byla zatím nejvyšší v historii této akce.
Reportáž
zachranari/

TV

Beskyd:

http://www.tvbeskyd.cz/ve-frenstate-pripravili-den-se-

V roce 2015 probíhala aktualizace a úprava internetových stránek JSDH. Průběžně
jsou na internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky, o programu Mladí
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hasiči a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě vzniku
mimořádné události.
V roce 2015 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení
aktuálních informací u JSDH.
Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o zásazích a aktivitách
informačního propagačního a preventivně výchovného charakteru.

5.2. Mladí hasiči
Zpráva o činnosti mladých hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2015.
Rok 2015 je v pořadí třetím rokem fungování kroužku. Pro mladé hasiče byl neméně
náročným, ale i bohatým na soutěže výpravy a další nové zážitky. Aktuálně v členské
základně evidujeme 16 dětí ve věku od 6 do 12let.
Pro zimní sezónu na začátku roku se nám sice nepodařilo zajistit tělocvičnu na zimní výcvik,
ale věnovali jsme se o to více získávání zkušeností teoretickou přípravou.
Při zimní výpravě na Pustevny jsme navštívili kolegy z horské služby a seznámili se s jejich
prací. Na hasičské stanici jsme nacvičovali vázání uzlů pro tradiční zimní soutěže. Poprvé
mladí hasiči usilovali o získání odbornosti „Preventista Junior“. Za přítomnosti zkušební
komise, složené z vedoucích a velitele frenštátských hasičů, skládali ústní zkoušku
z hasičských znalostí a získali tak odznaky odbornosti.
Na poli soutěžním jsme ve Veřovicích získali 3. a 4. místo v družstvech a 4. místo za
jednotlivce. Ve Fulneku se nám sice nepodařilo získat medailové pozice na poli družstev, ale
za jednotlivce v kategorii vedoucích jsme získali první příčku, a tím dodali motivaci a příklad
našim svěřencům. V druhém okresním kole hry plamen v Lubojatech jsme obsadili celkově 5.
místo ze 13. družstev, což byl příjemný výsledek. Na podzimním 1. kole soutěže v Lichnově,
se i přes drobné zaváhání v závodě požární všestrannosti také zadařilo, což nesmíme
přecenit a připravujeme se již na druhé kolo v roce 2016.
V již tradiční soutěži v požárním útoku v Trojanovicích jsme se umístili na celkově 3. místě
v mladších žácích a druhé družstvo s drobným zaváháním skončilo na místě osmém.
V druhém ročníku okrskové soutěže v požárním útoku a štafetě dvojic ve Frenštátě jsme
obsadili druhé místo a obhájili loňský výsledek.
V rámci celodenního výletu jsme i letos navštívili vrchol Ondřejníku Skalka, kde se zrodil
nápad vyhlásit interní anketu na začátku roku 2016, a určit s ní vrchol, kopec, který budeme
pravidelně navštěvovat a pečovat o něj.
Zúčastnili jsme se i každoročních akcí sdružení, jako je kácení máje a vaječina, které letos
byly společně v jednom termínu. S ukázkami jsme vystoupili na Dni města Frenštát, Dni se
záchranáři a Dni dětí v Hortenzii, kde jsme předvedli požární útok a štafetové soutěžní
disciplíny.
20. listopadu jsme s dětmi podnikli jedinečnou akci, návštěvu lezecké stěny v centru Replay
ve Frenštátě spojenou s následným přenocováním na hasičárně. Druhý den jsme navázali
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brigádou na hasičském hřišti, kde jsme dali do pořádku klubovnu a její okolí, abychom se po
dobu rekonstrukce hasičárny v zimní sezóně mohli dále scházet.
Na závěr roku jsme se společně setkali u vánočního stromku a předali dětem dárkové balíčky,
které jsme obdrželi od členů vedení města.
Chtěli bychom poděkovat vedení města za uvolnění dotace, z které jsme pořídili důležité
vybavení pro naši činnost, a také firmě Continental Frenštát, která sponzorovala pořízení
některých překážek pro nácvik soutěží.
Děkujeme za podporu členům sdružení a jednotky a všem, kteří se zúčastnili, nebo jakkoli
zapojili do činností našeho kroužku. Doufáme, že rok 2016 bude pro mladé hasiče a všechny,
kteří se na činnosti podílejí neméně úspěšným a bohatým na zážitky a akce.
Za vedení mladých hasičů Martin Turek

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 v roce 2015 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.
14. února 2015 proběhlo školení a výcvik členu jednotky pod vedením HZS MSK, první
pomoc při zásazích u dopravních nehod

14

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).
Dále s výše uvedeným nařízením je naše jednotka předurčena k zásahům při úniku
nebezpečných látek. Vzhledem k této skutečnosti se naše jednotka zúčastnila několika
Instruktážně metodických zaměstnání se zaměřením na tuto problematiku (16.března2015,
15. září 2015)
Dne 27. listopadu proběhlo metodicky vedené HZS MSK, cyklické školení ve Fulneku
dobrovolných členů, kteří vykonávají funkci velitelů družstva.
Dne 22. září 2015 měla naše jednotka možnost provádět výcvik v Flashover (ohňovém)
kontejneru v Hamrech u Prostějova
Flashover kontejner je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat
reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.
Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky
PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

Výcvikový systém je určen:
1. k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem
definovaných podmínkách
2. k praktickému ověření závěrů zkoumání dynamických požárních jevů
3. k ověřování technických nebo taktických parametrů věcných prostředků požární
ochrany a taktických postupů.
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Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy čekající na hasiče při
hašení požárů v uzavřených prostorech

6.2. Taktická cvičení
V průběhu roku 2015 proběhly dvě taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na
osvojení si spolupráce a společných postupů jednotky a společnostmi Siemens s.r.o., závod
Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm dne 5. června 2015 a Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. dne 18. září 2015 při zdolávání mimořádných událostí, požár výrobních
prostor s evakuací pracovníků.
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7. Speciální služby
7.1. Chemická služba
Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tuto
techniku:
převedené prostředky
Cvičný ochranný protichemický oblek OCHOM 99 FIRE
Detekční přístroj DRAGER X-AM 2500
Kanalizační rychloucpávka

kusů
2 ks
1 ks
1 ks

cena v Kč
76.748,--Kč
19.989,20Kč
13.781,90Kč

7.2. Technická služba
Prostředků rozpočtu města byla zakoupena níže uvedené prostředky:
zakoupené prostředky
Proudnice kombinovaná TURBO
Akumulátor pro svítilnu STREAM
Kalhoty Nomex
Zásahová obuv „HAIX“

kusů
1 ks
6 ks
3 ks
3 ks

cena v Kč
5.505,50Kč
11.398,20Kč
6.988,--Kč
16.698,--Kč

Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tento
prostředek:
převedené prostředky
Mobilní zástěna

kusů
1 ks

cena v Kč
20.000,--Kč

7.3. Strojní služba
Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tuto
techniku:
převedené prostředky
Automobilová plošina AP 27 T 815
Osobní automobil Škoda Fabia

kusů
1 ks
1 ks

cena v Kč
1.996.500,--Kč
319.900,--Kč
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8. Nová zásahová technika
Během roku 2015 se nám podařilo získat od Moravskoslezského kraje výškovou
techniku
AP 27 T 815. Jedná se o automobilovou plošinu na podvozku Tatra T 815. Rok
výroby je 1987 a po celkové repasi z roku 2009. Plošina je schopna dosáhnout do výšky 27 m
s bočním dosahem 15 m. Plošina má tři hydraulická ramena, která jsou zakončena košem,
který může pojmout až čtyři osoby. V koši je k dispozici vysokotlaká proudnice o délce 7 m a
lafetová proudnice. Cena vozu je 1 996 500,-- Kč
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Další novou technikou je osobní automobil Škoda Fabia, který jsme získali od HZS MSK Nový
Jíčín bezúplatným převodem. Cena vozu je 319 900,-- Kč.
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8.1. Vyřazená zásahová technika
Naopak technika, která byla vyřazena jako nepotřebná AZ DL 30 - IFA rok
výroby 1988 byla prodána za 70 000,-- Kč. Automobilový žebřík byl ve výbavě
jednotky od roku 1988.
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Další prodanou technikou je přívěsný vozík s osvětlovacím agregátem. Vozík byl prodán za
11 000,-- Kč. Přívěsný vozík byl ve výbavě jednotky od roku 1988.
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9. Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce
9.1. Statistika zásahové činnosti
Statistika zásahové činnosti v roce 2015 je přílohou č. 1.

9.2. Základní informace o požárech s větší škodou na majetku.
Požár lokomotivy, vlakové nádraží Frenštát pod Radhoštěm
Datum a čas ohlášení: 7. 2. 2015 v 16:29 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 40 000,-- Kč
uchráněné hodnoty: 375 000,-- Kč

Nasazení jednotek
1 x HZS MSK
2 x JSDH obce
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Požár výškové budovy, Školská čtvrť 1379, Frenštát pod Radhoštěm
Datum a čas ohlášení: 27. 8. 2015 v 15:45 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 51.000,-- Kč
uchráněné hodnoty: 500.000,-- Kč

Nasazení jednotek
1 x HZS MSK
2 x JSDH obce
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Požár seníku, Ženklava
Datum a čas ohlášení: 24. 8. 2015 v 6:35 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 1.565.000,-- Kč
uchráněné hodnoty: 8.000.000,-- Kč

Nasazení
jednotek
1 x HZS MSK
5 x JSDH obcí

Požár automobilu, Kopanská 1713, Frenštát pod Radhoštěm
Datum a čas ohlášení: 5. 8. 2015 v 5:58 hod.
Následky požáru
přímá škoda: 390.000,-- Kč
uchráněné hodnoty: 500.000,--Kč

Nasazení
jednotek
1 x HZS MSK
1 x JSDH obcí
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9.3. Statistika činnosti pro město
Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce
2015
Místo práce
Raškohrátky
Náměstí míru
Náměstí míru
Školská čtvrť – exeku. sklad
Náměstí míru – Den města
„Horečky fest“

datum
7. 2.2015
10. 3.2015
20. 5.2015
12. 5.2015
10. 6.2015
12. 7.2015

Technické služby
Technické služby
Technické služby
MŠ ul. Kopaná
Náměstí Míru – Beskydská
sedmička
Městská policie
ZŠ Tyršova – malá
CO sklady

20. 7.2015
24. 7.2015
31. 7.2015
4. 10.2015
4. 9.2015

Celkem

30. 11.2015
20. 11.2014
Prosinec 2015

Popis práce
výdrap do K 90
vyvěšení vlajky
dovoz vody
čištění okapů
dovoz vody
asistence
na
kulturní akci
dovoz vody
dovoz vody
dovoz vody
čištění okapů
dovoz vody

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

Počet hodin
4 hod
1 hod
1 hod
2 hod
2 hod
10 hod

CAS 32
CAS 32
CAS 32
CAS 20 + AŽ 30
CAS 32

1 hod
1 hod
1 hod
2 hod
3 hod

čištění okapů
CAS 20 T 815
čištění okapů
OA + AŽ 30
čištění, čerpání, CAS 32
dovoz vody –
požární nádrž

1 hod
3 hod
15 hod

47 hod

10. Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů
JSDH
Dne 8. května 2015 se jednotka zúčastnila okrskové soutěže v hasičském sportu.
Soutěžilo se v Požárním útoku a obsadili jsme 2. místo.
Dne 28. září 2015 pořádal sbor již pátý ročník turnaje IZS v nohejbalu trojic. Ve velké
konkurenci jsme obsadili 4. místo.

11. Ekonomika
11.1. Příjmy
Příjmy JSDH stejně
jako v minulých letech byly tvořeny přijatými prostředky
z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 634.700,--Kč, smlouvy o
spolupráci ve výši 550.000,--Kč od společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát
p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm,
účelová
dotace
120.000,--Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p.
Radhoštěm, smlouvy o reklamě ve výši 58.890,-- Kč. Služby a práce prováděné za úplatu dle
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ceníku schváleného zastupitelstvem města ve výši 35.420,--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 2015 nám bylo poukázáno 123.200,-- Kč. Celkové příjmy JSDH
byly ve výši 1.522.210,--Kč.
Tabulka č. 3. Příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm za provedené práce a služby za rok
2015
Provedené práce a služby
Dovoz vody
Půjčovné
Práce s plošinou

Příjem v KČ včetně Použitá technika
DPH
20.117,-- Kč
CAS 32
9.270,-- Kč
6.033,-- Kč
AP 27 T 815

Celkem

35.420,-- Kč

Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm je přílohou č. 18.
Celkové příjmy jsou přílohou č. 16

11.2. Výdaje
Veškeré výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ze strany
zastupitelstva města v prosinci roku 2014. Schválený rozpočet na provoz JSDH pro rok 2015
po úpravách provedených během roku činil 6.179.748,--Kč. Z tohoto rozpočtu bylo skutečně
vyčerpáno 6.066.748,52 Kč. Ze zbývajících prostředků ve výši 133.051,48 Kč, bude převedeno
do roku 2016 celkem 62.000,-- Kč na nákup drobného hmotného majetku, ochranné
prostředky, revize a STK. Zbytek částky byl vrácen zpět do rozpočtu města. Schválený
rozpočet na údržbu a běžné opravy hasičské stanice a hasičského hřiště pro rok 2016 činil
15.000,--Kč. + 279.815,--Kč zůstatek z roku 2014 + 120.000,--Kč účelová dotace od
společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm – 1.454,-Kč za revize a servis v roce 2015, celkem zaokrouhleně 413.000,--Kč bude převedena do
roku 2016 na opravu a rekonstrukci budovy.)
Rozdíl mezi skutečně čerpaným rozpočtem, 6.066.748,52,--Kč a celkovými příjmy,
1.522.210,--Kč. = náklady města na provoz JSDH, včetně budovy hasičské stanice a
hasičského hřiště činil 4.544.538,52,--Kč.

11.3. Investice, rekonstrukce, opravy hasičské stanici
V jarních měsících roku 2015 došlo k ořezání jednoho vzrostlého jasanu a k poražení jasanu
druhého. Stromy se nachází za stanicí. K ořezání a poražení došlo z důvodu špatného
zdravotního stavu osychání větví a padání na střechu stanice. Při ořezání byla přítomna
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dendroložka, kterou poskytl odbor Životního prostředí. K ořezání byla použita výšková
technika AP 27 T 815

V roce 2015 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.500.000,--Kč, která je a bude využita na
rekonstrukci a přístavbu hasičské stanice, která bude probíhat do června roku 2016.
Rekonstrukce se týká vybudování nového sociálního vybavení, šatny, nově bude zřízena dílna
pro chemickou a technickou službu, upraven bude dispečink, prodloužena garážová stání pro
CAS, a pro AP 27 T 815 byla garáž nejen prodloužena ale i zvýšena průjezdná výška.
V garážích bude vybudováno odsávání výfukových zplodin a nová dílna
V prvním patře bude přistavena nová společenská místnost, kancelář velitele jednotky a
administrativní místnost. Na nové prostory se mohou těšit i Mladí hasiči, kteří zde budou mít
svoji klubovnu. Celá stanice bude zateplena a nově bude položena střešní krytina.

27

28

11.4. Úpravy hasičského hřiště, kácení a náhradní výsadba
V jarních měsících roku 2015 jednotka vykácela staré a nemocné stromy na zahradě
hasičské stanice. Náhradní výsadba bude vysazena až po rekonstrukci hasičské stanice aby
nedošlo k poškození v důsledku probíhající rekonstrukce.

V jarních měsících roku 2015 jednotka vykácela staré a nemocné stromy v areálu hasičského
hřiště. Na místo těchto vykácených stromů byly vysazeny dvě břízy a pokračovalo vysazování
tují podél plotu u potoka. Na jedné z brigád, které jednotka pořádá, pomáhali i mladí hasiči
úklidem spadlých větví a hrabáním uschlé trávy. V roce 2016 se bude s vysazováním tují
pokračovat.

12. Kontrola HZS MSK
Dne 7. 12. 2015 proběhla na naší stanici kontrola Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Kontrola se týkala připravenosti a akceschopnosti jednotky
požární ochrany.
Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení zákonné povinnosti a veškeré doklady byly
předloženy dle žádosti kontrolujících. Za HZS MSK se kontroly účastnili mjr. Ing. Tomáš
Melčák - vedoucí oddělení IZS a mjr. Ing. Radomír Fešar - velitel stanice Nový Jičín. Za JSDH
Frenštát pod Radhoštěm Bc. Zbyněk Vágner.
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13. 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

-

V měsíci červnu začala rekonstrukce hasičské stanice na kterou se podařilo získat
účelovou dotaci od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 3.500.000,--Kč.
Rekonstrukce bude pokračovat i v roce 2016
Úkol splněn a pokračuje
Snížit stávající mzdové náklady. Navrhnuto zkušebně snížit počet příslušníků
jednotky ze stávajících jedenácti na deset tím, že velitel jednotky bude zařazen do
výjezdové jednotky.
Termín: leden 2013
-

K 31. prosinci 2013 odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný, který u jednotky působil
od září 1992. Tímto se uvolnilo místo na směně "B". Na toto uvolněné místo nastoupil
velitel jednotky. Snížení počtu pracovníků je trvalé. K 31. prosinci 2016 odchází do
starobního důchodu Jan Oprštěný. Na jeho místo bude vypsáno výběrové řízení
Úkol splněn a pokračuje
-

Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Continental Automotive
Republic s.r.o a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. R.
Termín: prosinec 2012

Czech

Stávající spolupráce se společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát pod
Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. se upevňuje a nadále rozvíjí.
Obě společnosti byly požádány o příspěvek na akce, které bude JSDH pořádat v roce
2016. V červnu to bude Pohár ředitele HZS MSK v TFA (hasičská soutěž) a v srpnu již 5.
ročník Den se záchranáři.
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 2015 byly tak jako v loňském roce osloveny významnější podnikatelské
subjekty ve městě se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské
stanice. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 58.890,--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.
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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 2015 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, TFA, Srpen – Den se záchranáři.
Úkol splněn a pokračuje
Realizovat rekonstrukci požární stanice. Vzhledem k technickému stavu budovy je
potřeba průběžně opravit nebo vyměnit - výjezdová vrata, podlaha v garážích,
elektroinstalace, odpady, vodo instalace, oprava střechy a dešťových svodů,
hydroizolace sklepa, zateplení budovy. Je potřeba řešit hygienicky nevyhovující
umístění šaten dobrovolných členů, které jsou v garážích přímo u výfukových
potrubí.
Termín: prosinec 2016
-

V průběhu roku 2015 byla zahájena rekonstrukce hasičské stanice, která bude probíhat
až do června roku 2016. Na rekonstrukci hasičské stanice jsme obdrželi účelovou dotaci
od Moravskoslezského Kraje ve výši 3.500.000,--Kč
V roce 2015 jsem žádal o dotaci z IROP, ale ORP Frenštát pod Radhoštěm byl z této výzvy
vyřazen pro nesplnění dotačních podmínek
Ke konci roku 2015 jsem kontaktoval polské město Ustroň s žádostí o možnost se zapojit
do dotační výzvy Přeshraniční spolupráce z Evropských fondů a získat tak finanční
prostředky na opravu parkoviště, vybudování skladů, vybudování plotu a rekonstrukci
čerpací stanice z vodního toku Lomná, kterou požívá JSDH společně s Technickými
službami Frenštát pod Radhoštěm.
Úkol splněn a pokračuje
Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2015 je uveden v tabulce č. 4.
Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním
společných výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky.
Termín: průběžně
-

V tomto roce proběhl výcvik v ohňovém polygonu ve školicím středisku HZS
Olomouckého kraje v Hamrech u Prostějova. Vzhledem k tomu že naše jednotka je
předurčena k zásahům na nebezpečnou látku, proběhlo v roce 2015 několik výcviků.
Úkol splněn a pokračuje
- Realizovat doplňování chybějící hasičské techniky a technického vybavení.
Termín: průběžně
V letošním roce jsme obdrželi z rozpočtu Moravskoslezského kraje výškovou techniku AP
27 na podvozku T 815, mobilní zástěnu, detekční přístroj Drager X-AM 2500, cvičné
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ochranné protichemické obleky OCHOM 99 FIRE, kanalizační rychloucpávku a převodem
od HZS MSK osobní automobil Škoda Fabia.
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 35.420,--Kč.
Úkol splněn a pokračuje

14. 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
www.flaschover.cz
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Příloha č. 1. Statistika zásahů JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2015
Typ zásahu
Požár
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Únik látek
Planý poplach
ZOČ
Celkem výjezdů

01/
2015
1
8

02/
2015
2
3
7
5

03/
2015
1
2
6
1

2
19

1
11

04/
2015

05/
2015
3

1
5

9

06/
2015
2
2
10

6

2
14

7
21

07/
2015
3
3
14

6
26

2
11

08/
2015
5
31
2
1
18
57

09/
2015
3
10
1
1
6
21

10/
2015
2
1
3

1
7

11/
2015
2
2
4
1
1
10

12/
2015
3
5

8

Celkový počet výjezdů v roce 2015 činí 211
Zásahy jednotky 167
ZOČ 44
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 nejedná o činnosti nesnesoucí 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) za roky 1992 – 2015.

Příloha č. 3. Typy a počty událostí JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2015
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Příloha č. 4. Statistika uchráněných hodnot 1992 – 2015. Statistika se vede pouze u požárů.
103 663 000

Příloha č. 5. Statistika škod způsobených požárem 2013 - 2015.
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Příloha č. 6. Statistika následků událostí za rok 2015.

Příloha č. 7. Statistika následků technických pomocí za rok 2015.
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Příloha č. 8. Statistika následků dopravních nehod za rok 2015.

Příloha č. 9. Rozdělení dopravních nehod dle typu za rok 2015.
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Příloha č. 10. Rozdělení technických pomocí dle typu za rok 2015.

Příloha č. 11. Rozdělení úniku látek dle typu za rok 2015.
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Příloha č. 12. Rozdělení požáru dle typu za rok 2015.

Příloha č. 13. Statistické porovnání počtu požárů a dopravních nehod za roky 2012 – 2015
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Příloha č. 14. Statistické porovnání výše rozpočtu a příjmů za roky 2012 – 2015
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Příloha č. 15. Statistické porovnání výše investic za roky 2013 – 2015

Tabulka č. 4. Seznam investičních akcí a prací provedených v roce 2015
Provedené práce
Výše investice v Kč
Rozpočet na rekonstrukci a přístavbu hasičské stanice k
7.677.785,--Kč
31. 12. 2015
účelová dotace z rozpočtu MSK
3.500.000,-- Kč
schválená investice z rozpočtu města k 31. 12. 2015
4.470.000,-- Kč
celkem zaplaceno k 31. 12. 2015
2.925.464,-- Kč
rozpočtová rezerva k 31. 12. 2015
292.215,-- Kč
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Příloha č. 16. Celkové příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2015
Druh příjmu
Smlouva o spolupráci
Účelová dotace*
Smlouva o spolupráci
Den se záchranáři
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
Dotace na TFA
Dotace na TFA
Práce a služby***
Dopravní nehody****
Celkem

Dárce
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
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Pneuservis Zátopek
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Lipka HQ, s.r.o.
STRNADEL Frenštát, spol. s r.o.
PUSTĚJOVSKÝ s.r.o.
Autoservis Gazda
HZS MSK
Hasičská sportovní asociace

Částka
250.000,-- Kč
120.000,-- Kč
300.000,-- Kč
10.000,-- Kč
450.000,-- Kč
170.000,-- Kč
14.700,-- Kč
5.000,-- Kč
15.000,-- Kč
2.420,-- Kč
3.630,-- Kč
3.000,-- Kč
4.840,-- Kč
5.000,-- Kč
10.000,-- Kč
35.420,-- Kč
123.200,-- Kč
1.522.210,-- Kč

*
Účelová dotace od Continental Automotive Czech Republic s.r.o. byla převedena do
roku 2014 a bude použita na rekonstrukci hasičské stanice
** 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.
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Příloha č. 17. Ekonomická statistika v oblasti celkového rozpočtu v roce 2015
Org
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Hasiči
platy zaměstnanců v prac.poměru
ostatní osobní výdaje
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění
náhrady mezd v době nemoci

40

převod do FPOZ
ostatní platy (refundace mezd)
ostatní povin.pojistné (refundace)
ochranné pomůcky
léky a zdravotnický materiál
prádlo, oděv, obuv
knihy, učební pomůcky, tisk
DDHM
nákup materiálu
studená voda
Plyn
elektrická energie
PHM
služby pošt
služby telekomunikací
připojení k internetu
služby peněžních ústavů (pojištění vozidel)

40
40

Nájemné
školení a vzdělávání

Ka
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

odd.par.
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
63
30
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12
55
12

položka
50
11
50
21
50
31
50
32
54
24
50
38
53
42
50
19
50
39
51
32
51
33
51
34
51
36
51
37
51
39
51
51
51
53
51
54
51
56
51
61
51
62

16

55

12

51

16
16

55
55

12
12

51
51

schválený
3 515 000,00
300 000,00
879 000,00
317 000,00
0,00

skutečnost
3 642 802,00
296 274,00
889 015,00
320 048,00
8 074,00
7 642,00
108 000,00
22 120,00
7 549,00
23 685,75

106 000,00

upravený
3 648 100,00
300 000,00
892 300,00
322 100,00
8 300,00
9 000,00
108 000,00

35 000,00
36 000,00
5 000,00
14 000,00
6 000,00
38 000,00
80 000,00
60 000,00
240 000,00
55 000,00
135 000,00
1 000,00
25 000,00

35 000,00
36 000,00
1 000,00
31 000,00
6 000,00
50 000,00
94 000,00
55 000,00
110 000,00
60 000,00
127 000,00
1 000,00
25 000,00

63

50 000,00

53 000,00

24 811,24
5 581,00
22 250,70
83 691,38
52 342,12
109 042,95
58 557,61
114 887,17
718,00
20 555,70
3 630,00
52 825,00

64
67

6 000,00
15 000,00

6 000,00
19 000,00

4 417,00
18 907,00

zůstatek
5 298,00
3 726,00
3 285,00
2 052,00
226,00
1 358,00
0,00
5 331,00
12 314,25
1 000,00
6 188,76
419,00
27 749,30
10 308,62
2 657,88
957,05
1 442,39
12 112,83
282,00
814,30
175,00
1 583,00
93,00
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40
40
40
40
40
40

Služby
pravidelné platby - rozhlas a televize
stravování zaměstnanců
opravy a udržování
Pohoštění
Cestovné
Dopravní automobil (15% spoluúčast na projektu)

16
16
16
16
16
16

55
55
55
55
55
55

12
12
12
12
12
12

51
51
51
51
51
61

69
69
71
75
73
23

Celkem

Org
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

Hasiči - Soutěž TFA a Den se záchranáři
ostatní osobní výdaje
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění
prádlo, oděv, obuv
Pohoštění
nákup materiálu
Nájemné
Služby
opravy a udržování
Celkem

Hasičská zbrojnice, areál, hřiště
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služby - revize, servis
materiál - opravy svépomocí
záchovná údržba, po revizní opravy

celkem

Ka

odd.par.

položka

16
16
16
16
16
16
16
16
16

52
52
52
52
52
52
52
52
52

50
50
50
51
51
51
51
51
51

12
12
12
12
12
12
12
12
12

65 000,00
75 000,00
60 000,00
5 000,00
3 000,00

75 000,00
20 000,00
5 000,00
3 000,00
600 000,00

6 126 000,00

6 799 800,00

schválený
50 000,00

upravený
50 000,00

21
31
32
34
75
39
64
69
71

Ka

odd.par.

položka

16
16
16

55
55
55

51
51
51

69
39
71

79 854,90
1 620,00
68 045,00
14 398,00
4 748,00
656,00

18 525,10
6 955,00
5 602,00
252,00
2 344,00
600 000,00

6 066 748,52

733 051,48

skutečnost

zůstatek

13 050,00
13 472,00
7 260,00
6 570,00
50 000,00

12
12
12

100 000,00

schválený
10 000,00
15 000,00
20 000,00
45 000,00

50 000,00

upravený
10 000,00
15 000,00
430 000,00
455 000,00

40 352,00

9 648,00

skutečnost

zůstatek

8 546,00

1 454,00
15 000,00
398 361,00
414 815,00

31 639,00
40 185,00
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Příloha č. 18. Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm na rok 2015
Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852
Ceník platný od 25. 5. 2015

Ceník prací a služeb
druh:

JSDH Frenštát pod Radhoštěm
základ daně

jednotka výkonu

sazba DPH

cena s 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

AZ 30 IFA
náklady na jízdu
náklady na obsluhu
náklady na práci na místě

1 km.
1 hod.
1 hod.

21%
21%
21%

19,00 Kč
300,00 Kč
942,00 Kč

23,00 Kč
363,00 Kč
1 140,00 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

1 hod.
1 hod.

21%
21%

27,00 Kč
150,00 Kč

33,00 Kč
182,00 Kč

plovoucí čerpadlo Froggy - náklady na
místě
plovoucí čerpadlo Froggy - obsluha
elektrocentrála - náklady na místě
elektrocentrála - obsluha
parkování osobní automobil

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

21%
21%
21%
21%
21%

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

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

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. 19. Mapové podklady – Hasební obvod stanice JSDH Frenštát pod Radhoštěm
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Příloha č. 20. Partneři JSDH Frenštát pod Radhoštěm

47

