
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: 6.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Dary složkám Integrovaného záchranného systému a Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje pro 
rok 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
poskytnutí finančních darů v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje 2020 - gesce odboru kancelář hejtmana 6,7 mil. Kč

Projednáno:

Bezpečnostní Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 9. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 07/11BR/2019 

Pracovní skupina 

Členové:

Členové Pracovní skupiny k Fondu Ústeckého kraje 

Dne: 12. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.4-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje u 
žadatelů uvedených v části B) tohoto usnesení takto:
a) čl. 4, odst. 4.5 - podíl příspěvku na celkových nákladech ve výši 100 % u všech žadatelů
b) čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice neinvestičního příspěvku u všech žadatelů

B) rozhoduje



dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí finančních darů a uzavření darovacích smluv dle vzoru uvedeného ve směrnici Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 2017_S_02 - Směrnice, kterou se vydávají standardní vzory smluv s těmito žadateli:

1. SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje
sídlo: Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
částka: 700.000,- Kč
účel daru: Celoroční činnost hasičů Ústeckého kraje

2. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Lidické náměstí 899/9
IČ: 75151537
částka: 2.000.000,- Kč
účel daru: Technické a materiální vybavení Krajského oddělení Policie ÚK

3. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Horova 1340/10
IČ: 70886300
částka: 5.000.000,- Kč
účel daru: Zajištění akceschopnosti HZS ÚK

Důvodová zpráva:
Každoročně poskytuje Ústecký kraj finanční příspěvek složkám Integrovaného záchranného systému (dále 
jen IZS) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje (dále jen 
SHČMS ÚK), které přiděluje kancelář hejtmana ze svého rozpočtu na příslušný rok. V rámci návrhu rozpočtu 
na rok 2020 je tato částka zahrnuta do Fondu Ústeckého kraje a je naplánována ve výši 7,7 mil. Kč na výdaje, 
které v průběhu roku budou čerpány na nákup vybavení podle zaslaných žádostí jednotlivých složek IZS a 
SHČMS ÚK.
Příspěvek na činnost Hasičského záchranného sboru poskytuje kraj v souladu § 27 odst. 3 písm. b) bod 1 a 2 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční prostředky v celkové částce 7,7 mil. Kč pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Krajské 
ředitelství policie Ústeckého kraje a SHČMS ÚK budou dle rozpočtu na rok 2020 převedeny na účty 
jmenovaných organizací. Vyúčtování čerpání schválených prostředků a převod nevyčerpaných finančních 
prostředků zašlou příjemci daru nejpozději do 30. listopadu 2020.
Cílem vybavení složek IZS je zkvalitnění technického vybavení složek IZS. Dobře vybavené složky mohou 
velmi pomoci v případě mimořádných událostí a krizových situacích. V rámci SHČMS budou finanční 
prostředky využity zejména na činnost, nákup vybavení a věcné ceny na soutěže pro mládež.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto finanční prostředky zahrnuty do Fondu Ústeckého kraje je nutno dodržovat 
zásady tohoto fondu, proto součástí usnesení je i schválení příslušných výjimek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 25. 11. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 22. 11. 
2019


