Program dotace pro jednotky SDH obcí
6. Zdůvodnění nezbytnosti akce:
výstižné a přesné vyjádření, proč je nutné pořídit tento majetek. V případě, že účastník programu požaduje konkrétně vyspecifikovaný
druh majetku (např. dopravní automobil nebo provedení stavby požární zbrojnice), je nutno řádně zdůvodnit tuto jedinečnou
požadovanou vlastnost majetku, kterou jiný srovnatelný druh majetku nedisponuje a není je tudíž možno nahradit,
rizika vyplývající z nerealizace pořízení majetku, které nedostatky budou pořízením konkrétního majetku řešeny (odstraněny či
zmírněny),
úkoly, ke kterým bude majetek využíván, jejich přesná specifikace.

Jedná se o výstavbu nové hasičské zbrojnice v oploceném areálu obecního úřadu obce
Hošťalovice. Zbrojnice bude budována za účelem uložení zásahové techniky AVIA 30 DA,
přívěs PPS 12 a další výbavy zásahového družstva.
Důvodem výstavby jsou nevyhovující podmínky, jelikož nyní je část techniky uložena
v garáži budovy obecního úřadu, která je určena jako současná hasičská zbrojnice, avšak
svými rozměry a stavebním provedením je nevyhovující. U této zbrojnice byly za poslední
roky pouze vyměněny vstupní vrata. Další část techniky je uložena v „plechovém
přístřešku“ bez zpevněné podlahy u obecního úřadu a částečně venku. Z těchto důvodů
dochází k znehodnocování techniky vlivem povětrnostních podmínek a dále je také snížena
ochrana majetku proti vandalismu.
Z výše uvedených důvodů je tedy připravena studie pro vybudování nové hasičské zbrojnice
pro výše uvedenou techniku. Starou garáž, která je nyní využívána jako zbrojnice,
plánujeme nadále využívat pouze pro uskladnění staršího zásahového vozu Tatra 805, který
je držen v provozu zejména pro jeho schopnosti použití v terénu.
Nová hasičská zbrojnice by tedy byla využívána zejména pro úkoly zásahového družstva
SDH Hošťalovice, sloužila by pro uskladnění, údržbu a drobné opravy zásahové techniky.
Zásahové družstvo plní úkoly jednotky JPO V a dále bylo školeno a je zařazeno pro řešení
úkolů civilní obrany a ochrany obyvatel.
7. Vyhodnocení efektivnosti realizace investiční akce:
vyjádření k hospodárnosti a efektivnosti při využití pořízeného majetku, jaký vliv bude mít jeho pořízení na plnění stanovených úkolů.

Pořízení majetku – vybudováním hasičské zbrojnice dojde k řádnému uložení zásahové
hasičské techniky SDH Hošťalovice, bude zajištěn dostatečný prostor pro jeho odpovídající
skladování a provádění údržby, technika bude zabezpečena proti povětrnostním vlivům a
proti krádežím a vandalismu.
Vybudováním hasičské zbrojnice bude zajištěna vyšší připravenost zásahové jednotky SDH
Hošťalovice pro plnění cílů určení v kategorii JPO V a při případném řešení úkolů jednotky
v rámci civilní obrany a ochrany obyvatel.
Nová hasičská zbrojnice bude také připravena na případné uložení další techniky, jejíž
pořízení se v budoucnu pro plnění určených úkolů jednotky předpokládá.
8. Financování investiční akce (v tisících Kč na jedno desetinné místo)
a) vlastní zdroje
b) bankovní úvěry
c) jiný způsob financování
d) výše požadované dotace na MV

