
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: 6.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
rozpočet OKH 

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf Žádost o poskytnutí dotace U

6.3-2 Název: bod 6.3 priloha 2.pdf Smlouva o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení a na základě předložené žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu s žadatelem:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČO: 70886300
sídlo: Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
částka: 500.000,- Kč
Projekt: Nákup materiálu pro MR v požárním sportu



Důvodová zpráva:
Jedná se o podporu projektu Mistrovství republiky v požárním sportu. Hlavním cílem této soutěže je 
prezentace profesionálních hasičů a Sdružení Čech, Moravy a Slezska v disciplínách požárního sportu. Touto 
akcí dojde zároveň k přiblížení profesí hasič široké veřejnosti včetně ukázky disciplín, které atraktivní 
metodou představí tuto nelehkou, záslužnou a zodpovědnou práci.
Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu odboru kancelář hejtmana.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 15. 2. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
19.2.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 15. 2. 2019


