
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.5

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předání darů složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje v souladu
s § 27 odst. 3 písm. b) bod 1a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 
ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet Odboru kancelář hejtmana 2019

Projednáno:

Bezpečnostní Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 9. 2018 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 06/7BR/2018 

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.5-1 Název: bod 6.5 priloha 1.pdf
Darovací smlouva – Česká republika, 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého 
kraje

U

6.5-2 Název: bod 6.5 priloha 2.pdf
Darovací smlouva – Česká republika, 
Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí peněžitého daru České republice, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 
5.000.000,- Kč, České republice, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 2.000.000,- Kč a o 
uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj poskytuje ve smyslu § 27 odst. 3 písm. b) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve 
znění pozdějších předpisů, peněžitý dar složkám integrovaného záchranného systému, kterou přiděluje 
kancelář hejtmana ze svého rozpočtu na příslušný rok. V rámci schváleného
rozpočtu na rok 2019 je naplánována částka 7.000 tis. Kč vybavení pro:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - 5.000 tis. Kč
- Kompresor vysokotlaký
- Termokamera
- Člun hliník s motorem a přívěsem
- Zásahový nosič kontejnerů řady M
- Analyzátor NL – PID
- Myčka hadic
- Nezávislé naftové topení do stanů
- Stan CO s výbavou
- Kompresor nízkotlaký
- Vysokozdvižný vozík
- Užitkové vozidlo
- GDA – analyzátor
- Ramanův spektrometr
- Vybavení pro členy letecké záchranné skupiny ZZS
- Jiné technické a věcné prostředky PO

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje- 2.000 tis. Kč
- Vybavení jednotek pořádkové a dopravní policie
k řešení mimořádných událostí (šílený střelec, terorismus), při hromadných narušeních veřejného pořádku a 
dalších
mimořádných událostí (povodně, průmyslové havárie atd.)
- Vybavení pro členy letecké záchranné skupiny ZZS
modernizace a obnova stávajícího vybavení
- Zakrývací a stanový materiál a technika k zajištění místa mimořádné události
k vytvoření podmínek pro efektivní zásah na místě mimořádné události, ochraně před povětrnostními a 
dalšími vlivy a
vybudování zázemní pro zasahující složky
- Nafukovací plavidla s příslušenstvím
k zajištění výcviku a přímému nasazení při krizových situacích na vodních plochách a tocích
- Nábytek, klimatizace, instalační materiál, multimediální vybavení
modernizace krizové místnosti
- Anatomické loutky
vybavení specialistů po linii mravnost a mládež
- Automobilní a motocyklová technika
k zajištění efektivního zásahu na těžce dostupných místech
- Termovizní, pozorovací, lokalizační a detekční technika
k dokumentaci místa mimořádné události, k detekci předmětů, výbušnin a osob skrytých, zavalených nebo 
uvězněných, k
detekci dokladů a k modernizaci techniky zejména znaleckého pracoviště OKTE KŘP-U
- Komunikační technika
komunikační zařízení pro policisty
- Specializovaný hardware, software a licence
k analýze mobilních zařízení a získávání dat (např. lokalizace při pátracích akcích apod.)
- Video, audio a fototechnika
k dokumentaci místa mimořádných událostí
- Osvětlovací technika
při specifických činnostech ve ztížených světelných podmínkách v terénu a na místech mimořádných 
událostí.
- Výpočetní technika a příslušenství
obnova zastaralých zařízení skupin kriminalistické techniky a dalších organizačních článků
- Pracovní oděv, obuv, ochranné prostředky nástroje a vybavení
vybavení policistů při činnosti na místě mimořádné události



Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila usnesením č. 06/7BR/2017 ze dne 21. 9. 2018 
převedení finančních prostředků na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a 
Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje v celkové částce 7.000 tis. Kč na nákup potřebného 
vybavení a obnovu vybavení pro členy letecké záchranné skupiny při Zdravotnické záchranné službě 
Ústeckého kraje.

Cílem vybavení složek integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění operativní 
komunikace mezi jednotlivými složkami IZS, krizovými štáby v rámci Ústeckého kraje a zejména technického 
vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů Ústeckého 
kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 26. 11. 
2018

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 26. 11. 
2018


