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 Základní údaje o Hasičském sboru města Rožnova  1

pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

 
Organizace vznikla na základě usnesení městského zastupitelstva číslo XLIV/14 ze dne  
26. 10. 1994 a svou činnost zahájila 1. 1. 1995. 
Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací, zřízenou městem 
Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně hospodařící právní subjekt, který hospodaří 
s vlastním majetkem a majetkem mu svěřeným zřizovatelem. 
 
Úkoly, pro které byl zřízen, jsou specifikovány ve zřizovací listině, která byla aktualizována v roce 
2009. Ve vlastnictví organizace jsou dvě hasičské zbrojnice, včetně pozemků, na kterých tyto 
budovy stojí, mobilní technika a další věcné prostředky. Organizace má celkem 27 zaměstnanců, 
13 zaměstnanců je v hlavním pracovním poměru a 14 ve vedlejším.  
 
 
Obchodní jméno: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
 
Sídlo: Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Právní forma:  Příspěvková organizace města Rožnova pod Radhoštěm 
 
Datum zahájení činnosti: 1. ledna 1995 
 
Místo zápisu:  Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka 16 
 
IČO: 60990317 
 
DIČ: CZ60990317 
 
Statutární orgán: ředitel - Bc. Karel Janoušek  
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 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 2

Hlavním účelem zřízení Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm je zabezpečení 
činností, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, v zájmu obce, především na úseku požární ochrany dle § 29 odst. 1 písm. b), c), d), e), 
f), g), h), i), k), n), a § 29 odst. 3 písm. a), a § 29 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně v platném znění a ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 
Předmět hlavní činnosti: 
 

a) záchranné a asanační práce při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných   
     událostí na území města Rožnova pod Radhoštěm a v celém hasebním obvodu,  
  
b) plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rožnova pod Radhoštěm, 
 

c) zabezpečení materiálních a finančních potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů města, 
 

d) zabezpečení odborné přípravy a preventivních zdravotních prohlídek pro členy jednotky    
     sboru dobrovolných hasičů města, 
 

e) zabezpečení péče o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů města, popřípadě i osoby    
     vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle  
     trvajícího zásahu, 
 

 f) zabezpečení a údržba objektů a zařízení požární ochrany na území města, které jsou  
     ve vlastnictví zřizovatele, ve vlastnictví příspěvkové organizace, nebo které písemně   
     stanoví zřizovatel, 
 

g) ve spolupráci se středními, základními a mateřskými školami se podílí na školním  
     a mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže, 
  
h) informování a vzdělávání veřejnosti o prevenci proti požárům a mimořádným událostem, 
 

 i) zajišťování prevence požární ochrany prostřednictvím dálkového přenosu údajů z elektrické    
    požární signalizace (EPS), 
 

 j) plnění jiných úkolů stanovených starostou města, využívající odborné a technické možnosti   
     příspěvkové organizace, pokud nejsou v rozporu s činnostmi dle odstavce a), 
 

 
Doplňková činnost: 
 

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace, její výkon 
je zřizovatelem povolen za účelem lepšího využití všech hospodářských možností a odborností 
zaměstnanců příspěvkové organizace. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu 
organizace. V účetnictví je doplňková činnost organizace sledována odděleně. Pokud příspěvková 
organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní 
činnosti. 
 

 



Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
__________________________________________________________________________________________ 

5 
 

 
 
Na základě Živnostenského listu může organizace realizovat doplňkovou činnost v dále 
uvedených okruzích: 
 

- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
- kontrola, opravy, revize protipožárních zařízení, 
- pronájem. 

 
Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o rozsahu a případných rizicích 
uskutečňované doplňkové činnosti. 
 
 
 

 Personální zabezpečení činnosti 3

 

Řízení organizace 
 
Na základě skutečnosti, že zaměstnanci organizace jsou současně i členy jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města, kategorie JPO II/2, pracuje organizace v organizačním a operačním 
řízení. Kategorie JPO II/2 znamená, že se jedná o jednotku PO vybrané obce s členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce jako svoje hlavní nebo vedlejší zaměstnání a čas výjezdu jednotky je 
do 5 minut od vyhlášení poplachu. 
 
 
Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 
způsobilosti sil a prostředků určených k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Do této činnosti 
patří udržování a zvyšování odborné i fyzické způsobilosti hasičů, údržba požární techniky a dalších 
prostředků požární ochrany. 
 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné 
události, až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace jednotky. Do těchto činností se 
zahrnuje výjezd jednotky, jízda na místo zásahu, provádění záchranných a likvidačních prací apod. 
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Organizační struktura 

 

         Organizační řízení                           Operační řízení 

 
 
HS         - Hasičský sbor města Rožnova p. R.         
HZS Zlk - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje      
JPO       - Jednotka požární ochrany města Rožnova p. R. 

 
 
 
 
Organizace zajišťuje plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rožnova pod 
Radhoštěm JPO II/2. Jednotka je součástí IZS ve Zlínském kraji a zasahuje i mimo území města 
Rožnova pod Radhoštěm. Je předurčena pro zásahy u dopravních nehod, práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou a k zásahům na objekty napojené na PCO HZS ZLK. 
 
Zaměstnanci jsou rozděleni do 3 směn a střídají se po 24 hodinách.  
13 zaměstnanců na plný úvazek spolu s dobrovolníky, umožňuje výjezd dvou požárních družstev 
o zmenšeném početním stavu v čase, který je stanoven platnou legislativou pro JPO II/2.  
Požární družstvo o zmenšeném početním stavu je složeno z velitele, strojníka a dvou hasičů.  
Po celou dobu 24 hodin je zajišťována pohotovost 2 družstev o zmenšeném početním stavu.  
 

  
Město Rožnov p. R. 

Zřizovatel 
příspěvkové organizace 
HS města Rožnova p. R. 

a JSDH města 

Ředitel HS  
- plní funkci statutárního orgánu 
- plní funkci velitele JPO II/2 města          
- koordinuje činnosti pro zajištění                                          
  akceschopnosti JSDH Tylovice 

HS města Rožnova p. R. 
  - zabezpečuje úkoly JSDH města 
  - zajišťuje akceschopnost JSDH                     
     Tylovice 

Zaměstnanci HS 
 

- tvoří základ JPO II/2 města 

 
Krajské operační 

a informační středisko 
HZS Zl kraje (KOPIS) 

 
JPO II/2 města 
Rožnov p. R. 

 
Velitel JSDH 

města  

Velitel družstva č. 1  

Členové družstva 
JPO II/2 města 
Rožnova p. R. 

Velitel družstva č. 2  Velitel družstva č. 4  

Členové družstva 
JPO II/2 města 
Rožnova p. R. 

Členové družstva               
 JPO II/2 města  
Rožnova p. R. 

Členové družstva 
JPO II/2  města 
Rožnova p. R. 

Velitel družstva č. 3  
  Velitel JPO V/1   

  Tylovice   
 

Členové družstva  
 JPO V Tylovice 
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První výjezdové družstvo zajišťuje pohotovost přímo na hasičské zbrojnici (Jiřího Wolkera 1144) 
a je připraveno k okamžitému výjezdu. Členové druhého výjezdového družstva, které je tvořeno 
dalšími zaměstnanci a dobrovolníky, zajišťují pohotovost mimo pracoviště a jsou povoláni až v 
případě požadavku na výjezd více družstev. 
 
V případě hrozby přívalových dešťů, nebo jiných možných mimořádných událostí, vykonávají 
pohotovost mimo pracoviště všichni zaměstnanci (členové jednotky JPOII/2) dle svých možností.  
Ředitel organizace je současně velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů města kategorie 
JPO II/2 a v době nepřítomnosti je zastupován příslušným vedoucím směny, který plní současně 
funkci velitele družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů města kategorie JPO II/2.  
 
 

 Charakter činnosti za kalendářní rok 2021 4

V hodnoceném období se činnost organizace soustředila převážně na záchranné práce při 
dopravních nehodách, požárech a technické pomoci. Zvýšil se i počet asistencí RZZS při nakládání 
pacientů. Byly poskytovány i jiné pomoci a služby na výzvu našich spoluobčanů, nebo krajského 
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.  
Všechny tyto činnosti byly prováděny za přísného dodržování všech hygienických opatření proti 
nemoci covid-19. 
  
Mimo vlastní zásahovou činnost, byly zajišťovány a prováděny další činnosti a služby.  
 

Tyto činnosti a služby byly prováděny převážně v rámci výcviku členů jednotky JPOII/2, 
v oblasti zvyšování jejich dovedností při práci se svěřenou technikou. Všemi těmito činnostmi 
nebyla dotčena akceschopnost jednotky. Případné úhrady provozních nákladů byly účtovány 
zadavateli pouze ve výši provozních nákladů spojených s touto činností. 
 

Po celý rok byl zaměstnanci zajišťován provoz a prováděny opravy varovného a informačního 
systému města, vodoměrné stanice na Hážovickém potoce a srážkoměrné stanice, která je 
umístěna na střeše hasičské zbrojnice na ulici Jiřího Wolkera 1144 v Rožnově p. R. 
Souběžně s těmito činnostmi byl zajišťován provoz a údržba pultu centrální ochrany, včetně jeho 
jednotlivých technických částí umístěných na střežených objektech. 
V současné době je na PCO napojeno celkem 76 objektů. 
Mezi monitorovanými objekty jsou národní kulturní památky, komerční firmy a 24 objektů města. 
 

Monitoring městských objektů byl prováděn na druhém pracovišti PCO, které je umístěno na 
služebně MP v Rožnově pod Radhoštěm. Monitoring zbývajících objektů byl prováděn zaměstnanci 
organizace na služebně HS města, která je ohlašovnou požárů pro město. 
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V průběhu celého roku bylo dle potřeby prováděno čištění vodních propustků a česel pod 
veřenými komunikacemi na ulici Svazarmovská, Hážovice, Dolní Paseky, Horní paseky a Na 
Vyhlídce.  
 
Ostatní činnosti prováděné v průběhu celého roku: 
 
- průběžná dezinfekce budov městského úřadu a polikliniky, 

 

- údržba techniky a věcných prostředků požární ochrany, 
 

- provozní zkoušky hydrantů na území města (hydrantová síť), 
 

- provozní zkoušky hydrantů a jejich příslušenství v budovách ZŠ, 
  

- zajišťování preventivních požárních hlídek při kulturních a společenských akcích, 
 

- práce s  technikou za úplatu, 
 

- příprava vozidel na technické prohlídky, 
 

- opravy a údržba hasičských zbrojnic,  
 

- čištění kanalizací, dovoz užitkové vody, 
 

- plnění parní lokomotivy, 
 
Hlavní činností organizace jsou výjezdy k mimořádným událostem v Rožnově pod Radhoštěm  
a okolí. Činnost je vykonávána prostřednictvím zaměstnanců a dobrovolníků, kteří jsou členy JSDH 
JPOII/2.  
 
 
Tabulka celkového počtu zásahů JPO II/2 u mimořádných událostí v roce 2021 
 
 

Typ události Počet 
Požár 45 
Dopravní nehoda 59 
Únik nebezpečných látek 23 
Technická a ostatní pomoc 166 
Asistence posádce RZZS  71 
Epidemie, nákazy 33 
Planý poplach 17 
Celkem 414 
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Jednotka JPOII/2 města zasahovala celkem u 45 požárů s celkovou škodou 6 427 000 Kč. 
Uchránit se podařilo majetek v celkové hodnotě 15 810  000 Kč. 
 
 

 
 
 
 

 

8%
15%

7%

70%

Události na území města v roce 2021
Požáry Dopravní nehody Úniky nebezpených látek Technické pomoci

Požáry Dopravní nehody Úniky nebezpečných
látek

Technická pomoc

17
33

16

150

28 26

7

50

Zásahy ve městě a mimo město v roce 2021

V Rožnově p. R. Mimo Rožnov p. R.
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Srovnání počtu výjezdů jednotky města k mimořádným událostem v letech 2018 - 2021 
 

 
 
 
 
 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Požár 41 63 53 51 45 

Dopravní nehoda 51 49 66 46 59 

Únik nebezpečné látek 13 21 10 24 23 

Technická pomoc, asistence 166 211 211 237 270 

Planý poplach 12 18 14 15 17 

Celkem 283 362 354 373 414 
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4.1 Finanční část 
 

Rozpočet organizace je tvořen příspěvkem od zřizovatele a dalšími příjmy, které jsou dotace od 
státu, Zlínského kraje a vlastní z vlastních činností za úplatu. V současnosti hospodaří organizace  
s majetkem v celkové hodnotě 29 665 441,24 Kč. Jedná se o 2 hasičské zbrojnice, 8 vozidel včetně 
jejich vybavení a další hmotný a nehmotný majetek. 
O tento majetek je řádně postaráno a v rámci finančních možností je stále modernizován, 
doplňován a udržován. Všechny práce spojené s touto činností byly zajišťovány a prováděny 
převážně vlastními zaměstnanci. 
 
 

Vyhodnocení hospodaření a majetek příspěvkové organizace 
 

Účelové dotace  
  
Pro rok 2021 jsme z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm obdrželi: 
 

- příspěvek na provoz ve výši 9 800 000,-- Kč 
- navýšení provozního příspěvku v souvislosti s COVID-19 náklady 26 000,-- Kč 
- navýšení provozního příspěvku na nákup SW k podání elektronických 
- dat na MF do CSUIS (převedeno do roku 2022) 15 000,-- Kč 
 
- investiční účelovou dotaci na rekonstrukci WC u zasedací místnosti a  

vstupního schodiště do budovy hasičské zbrojnice  
(převedeno do roku 2022 – fond investic) 227 000,-- Kč 

 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR. 
Dotace je určena k zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí a měst. 
 
V tomto programu organizace získala: 
- účelovou dotaci na mzdové výdaje zaměstnanců ve výši 780 000,- Kč 
- účelovou dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky JPO II/2 ve výši 300 000,- Kč 
- účelovou dotaci na výdaje za uskutečněné zásahy mimo město ve výši 308 077,- Kč 
 
 ___________________________ 

Celkem          1.388.077,-- Kč 
 
 
 
Dotace jsou součástí příspěvku zřizovatele. 
Veškeré přijaté finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami dotací a pomohly zajistit 
akceschopnost jednotky HS města Rožnova pod Radhoštěm. 
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Přehled hospodaření hasičského sboru za rok 2021 

 
 
Účetnictví v příspěvkové organizaci Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm se řídí zákonem 
o účetnictví č. 563/1991 Sb., účtovou osnovou a metodikou účtování v programu  Gordic, platnou 
od 1. 1. 2002, pro územní samosprávní celky a příspěvkové organizace. 
 

 
 
 

Závazky a pohledávky 
 

 
Pohledávky: 
 
Nezaplacené faktury  Celkem 0,-- Kč 
 
 
 
Závazky: 
 
Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům 466 417,-- Kč  
Krátkodobé závazky vůči ZP a OSSZ 292 191,-- Kč 
Krátkodobé závazky vůči FÚ 63 132,-- Kč 
Krátkodobé závazky vůči dodavatelům 38 058,85 Kč 
Ostatní krátkodobé závazky (exekuce, dar před schválením) 22 777,-- Kč 
 

 
 
 

 
Rozvaha 

 
 

Úhrn aktiv a pasiv k 1. 1. 2021 31. 12. 2021 
 
 12.408 703,26 Kč 12.264.624,03 Kč 
 
 
 
 
Provozní dotace 
 
Od města Rožnov pod Radhoštěm 9.826 000,-- Kč 
Z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR 1.388.077,-- Kč 
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Hospodářský výsledek 

 
Hlavní činnost 0,-- Kč  
 
Vedlejší činnost 51 905,-- Kč 
 
 
 
 

 
Přehled příjmů a nákladů HS města za rok 2021 

 
 
Tržby z prodeje služeb 402 708,00 Kč 
Úroky od banky 62,77 Kč 
Čerpání fondů 193 485,07 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti 7 050,00 Kč 
Odepisování transferu na pořízení DHM 289 780,76 Kč 
 _________________ 
Celkem 893 086,60 Kč 
 
 
 

Náklady organizace: 
Spotřeba materiálu 340 044,45 Kč 
Spotřeba el. energie, plynu, vody 234.497,10 Kč 
Opravy a udržování 358 741,56 Kč 
Ostatní služby 393 304,03 Kč 
Mzdové náklady 7 160 806,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění 2 471 094,00 Kč 
Zákonné sociální náklady 420 518,29 Kč 
Daň z nemovitosti 848,00 Kč 
Tvorba fondů (ve výši prodaného DHM) 7.050,00 Kč 
Odpisy HIM 393 724,00 Kč 
Náklady z.DDHM 211 232,27 Kč 
Pojištění 85 670,90 Kč 
Technické zhodnocení 29 633,00 Kč 
 _________________ 
Celkem 12.107.163,60 Kč 

 
 
 

Fondy 
 

 
 k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 
 
FKSP 303.500,30 Kč 347.906,80 Kč 
Investiční fond 730 134,41 Kč 698 207,58 Kč 
Rezervní fond 0,00 Kč 0,00 Kč 



Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
__________________________________________________________________________________________ 

14 
 

 
 

Přehled hospodářských prostředků Hasičského sboru 
města Rožnova pod Radhoštěm 

 
 
 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek  312 843,75 Kč 
Budova požární zbrojnice v R. p. R+ Garáž v R. p. R 9 925 208,60 Kč 
Budova požární zbrojnice v Hážovicích  217 205,00 Kč 
Samostatné movité věci 15 472 112,22 Kč 
DDHM 3 738 071,67 Kč 
 
Provozní účet 1 676 975,03 Kč 
Účet  FKSP 333 663,20 Kč 
Pokladna 176,00 Kč 
 
 
 
Stav k 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 

 Vzdělávání zaměstnanců 5

Zaměstnanci (členové jednotky JPO II/2) absolvovali odborné kurzy ve školících zařízeních MV-GŘ 
HZS ČR. Tyto kurzy byly zaměřeny na řízení zásahu jednotek PO při mimořádných událostech, 
obsluhu speciální požární techniky, výcvik ve speciálních oděvech určených pro zásah při 
chemických haváriích a práci s detektory nebezpečných látek. Po úspěšném složení zkoušek před 
komisí MV-GŘ HZS ČR, získali odborné způsobilosti pro výkon funkcí, které v jednotce požární 
ochrany vykonávají.  
 
Znalosti z odborných kurzů musí zaměstnanci pravidelně v pětiletých cyklech prokazovat před 
komisí MV ČR zkouškou z odborné způsobilosti. V průběhu kalendářního roku absolvovali členové 
jednotky Instrukčně metodické zaměstnání pro provádění rozšířené činnosti ve výšce a nad volnou 
hloubkou pro členy jednotek SDH obcí, průběžnou cyklickou odbornou přípravu pro jednotky SDH 
obcí kategorie JPO II na požární stanici ve Valašském Meziříčí, školení profesionálních řidičů 
nákladních automobilů, školení obsluhovatelů vysokozdvižných plošin a školení obsluh motorových 
pil. 
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 Informování a vzdělávání veřejnosti 6

Organizace provozuje vlastní internetové stránky. 
V případě mimořádných událostí je veřejnost informována varovným a informačním systémem 
města, jehož provoz zajišťuje příspěvková organizace. 
 
Varování a informování obyvatel 
Varování obyvatel při vzniku mimořádných a krizových situací je zajištěno jednotným systémem 
varování a vyrozumění (JSVV), který přímo ovládá elektronickou sirénu umístěnou ve městě a 
prioritně vstupuje do varovného systému města. Varování a informování veřejnosti zajišťuje i 
Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, který provozuje vlastní internetové stránky 
(www.hasici-roznov.cz) a v případě mimořádných událostí informuje občany varovným a 
informačním systémem města Rožnova p. R. V případě poruchy systému je varování a informování 
obyvatel prováděno zvukovým zařízením umístěným na hasičských vozidlech a vozidlech MP. 
Občané můžou být informováni i přes aplikaci Mobilní Rozhlas. Varovný a informační systém 
města lze obsluhovat z pracoviště KŠ města, služebny Hasičského sboru města, a mobilního 
telefonu určené osoby. 
V rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné události probíhá v regionální televizi vysílání 
instruktážního seriálu „Štěstí přeje připraveným“. 
 
 
Školním a mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže 
 
Během celého roku neprobíhaly v prostorách sídla organizace exkurze mateřských a základních 
škol z důvodu opatření proti covid-19. 
 
 

 Údaje o výsledcích kontrol  7

U organizace byla v roce 2021 provedena pouze kontrola OSSZ. 
 
 

 Rozvojové a mezinárodní programy 8

Organizace se neúčastnila žádného z rozvojových ani mezinárodních programů. 
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 Financování z jiných zdrojů 9

 
Financování organizace z jiných zdrojů bylo prostřednictvím příjmu z vedlejší činnosti a programů 
následujících dotací. 
 
  
Tržby z prodeje a služeb organizace 402 708,- Kč 
 
 
 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR. 
Dotace je určena k zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí a měst. 
 
V tomto programu organizace získala: 
- účelovou dotaci na mzdové výdaje zaměstnanců ve výši 780 000,-Kč 
- účelovou dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky JPO II/2 ve výši 300 000,-Kč 
- účelovou dotaci na výdaje za uskutečněné zásahy mimo město ve výši 308 077,-Kč 
 
 __________ 
 Celkem 1 790 785,-Kč
  
 
Financování z jiných zdrojů bylo v celkové částce 1 790 785,-Kč. 
 
Všechny dotace byly součástí příspěvku zřizovatele. 
Veškeré přijaté finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami dotací a pomohly zajistit 
akceschopnost jednotky JPOII/2 města Rožnova pod Radhoštěm. 
 
Dalším zdrojem financování jsou pojišťovny, které proplácejí zřizovateli organizace zásahy 
jednotky u dopravních nehod (pouze JPOII/2). Pokynem generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR ze dne 27. 1. 2017 je stanoven postup při uplatňování náhrady nákladů za 
zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami požární ochrany.  
Získané prostředky jsou zasílány přímo na účet zřizovatele a nejsou automaticky součástí 
rozpočtu organizace. 
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 Další údaje 10

Technika 
 

Organizace zajišťuje provoz celkem 8 vozidel. Jedná se o 3 cisternové automobilové stříkačky, 
1 vozidlo pro rychlý zásah, 1 vysokozdvižnou automobilovou plošinu PP-27-2  a 3 dopravní 
automobily. Počty a typy vozidel jsou zvoleny v závislosti na předurčenost jednotek PO města pro 
dané typy zásahů.  
Vzhledem ke stáří vozidel, bude nutné některá vozidla postupně nahradit novými. 
Všechna vozidla jsou udržována v řádném technickém stavu, splňují požadavky pro provoz na 
pozemních komunikacích a jsou stále připravena pro případný výjezd k zásahům. 
 

Díky dotaci od Zlínského kraje ve výši 185 000 Kč, zakoupilo město Rožnov pod Radhoštěm pro 
JPOII/2 novou sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení v celkové hodnotě 369 909,10 Kč a 
předalo ji jednotce k užívání. 
V současnosti využívala jednotka staré vyprošťovací zařízení z roku 2006, které svými technickými 
parametry už nevyhovovalo současným požadavkům.  
Vyprošťování osob z moderních osobních a nákladních automobilů, které jsou vybaveny 
odolnějšími bezpečnostními prvky, si vyžaduje i adekvátní moderní vyprošťovací zařízení. 
Nákupem nové sady LUKAS, která byla díky dotaci Zlínského kraje zakoupena, je tento požadavek 
splněn. 
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Ostatní technické a věcné prostředky, které jsou ve vlastnictví organizace, nebo jsou organizaci 
svěřeny k užívání zřizovatelem, jsou řádně udržovány a podrobovány náležitým revizím. 
Nově pořízené technické prostředky byly řádně zaevidovány a je o ně náležitě pečováno.  
 
 
 

Technické prostředky připravené pro jednotky PO města Rožnova p. R.   
 

- protichemické ochranné obleky OPCH 90 (2 kusy) 
- jednorázové protichemické obleky (50 kusů)  
- přenosné detektory plynů (6 kusů) 
- přenosné motorové čerpadla Honda (7 kusů)  
- plovoucí motorová čerpadla (3 kusy) 
- přenosné motorové čerpadla PS 12 (2 kusy) 
- elektrická čerpadla (3 kusy) 
- čerpadla na nebezpečné látky (3 kusy) 
- elektrocentrály (5 kusů) 
- motorové pily (3 kusy) 
- přetlakový ventilátor 
- rozbrušovací pily (2 kusy) 
- nafukovací člun Pulsar 380 
-  záchranné plovací vesty (6 kusů) 
- norné stěny 
- průmyslový vysavač na vodu  
- vysoušeče (6 kusů) 
- dýchací přístroje Dräeger (8 kusů) 
- vyprošťovací nástroje Lukas, včetně dvou motorových pohonných jednotek 
-  osobní dozimetr SOR/R022 
   
Technické a věcné prostředky, které jsou členům jednotek svěřeny k užívání zřizovatelem, jsou 
řádně udržovány a podrobovány náležitým revizím. 
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Budovy 
 

Ve vlastnictví organizace jsou dvě budovy hasičských zbrojnic v Rožnově p. R. na ulici Jiřího 
Wolkera a v Hážovicích. 
 

Budova na ulici Jiřího Wolkera zaznamenala již několik přestaveb a je relativně novější.  
V roce 2018 bylo provedeno zateplení pláště budovy a rekonstrukce části garáží. 
Budova je vybavena náhradní zdrojem elektrické energie. 
 

V budově hasičské zbrojnice v Hážovicích byly v roce 2021 provedeny úpravy vnitřních prostor 
včetně statického zajištění 2. NP. 
Pro 4. družstvo JPO II/2, které má svou základnu v hasičské zbrojnici v Hážovicích, bylo vybudováno 
zázemí pro déle trvající zásah v této lokalitě a pořízeny nové skříňky na osobní ochranné 
prostředky.  
  
 

Veškeré práce na budovách jsou podmíněny finančními možnostmi organizace. 
 

Budova v Hážovicích a sportovní plocha s oplocením před budovou je ve spolupráci s místními 
dobrovolnými hasiči řádně udržována a průběžně opravována.    
 
 
 
 
 
 
V Rožnově p. R. dne 21. 3. 2022                      
                             
Bc. Karel Janoušek 
ředitel HS města Rožnova p. R.  


