
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: 6.8

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 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 ve 
smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet:
Běžné výdaje z roku 2019 

Projednáno:

Bezpečnostní Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 9. 2018 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 06/7BR/2018 

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.8-1 Název: bod 6.8 priloha 1.pdf Dary složkám IZS 2019 U

6.8-2 Název: bod 6.8 priloha 2.pdf Darovací smlouva 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 věcných darů pro činnost složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Na základě požadavků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů – kraj Ústecký a jednotek Sborů dobrovolných 
hasičů obcí) uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje, byly z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 
2019 průběžně pořizovány prostředky na technické dovybavení těchto složek. Příspěvek obcím na jejich 
jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí poskytuje kraj ve smyslu § 27 odst. 3 písm. b) bod 1 a 2 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalším složkám integrovaného 
záchranného systému ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila tento nákup usnesením č. 06/7BR/2018 ze dne 
21. 9. 2018. Vybavení v celkové částce 7.255.922,26 Kč, je zakoupeno a je tedy nutné rozhodnout o jeho 
darování.
 Cílem vybavení složek Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění technického 
vybavení složek IZS pro záchranu životů a majetku občanů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 10. 6. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
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Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 10. 6. 2019


