
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: 6.7

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Poskytnutí finančních dotací z Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic 
pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 
Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení přidělení dotací z Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro 
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen 
"Program") dle § 59 odst. 2 písm. a) a dle § 36 písm. c), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů s ohledem na ekonomická opatření k epidemii (SARS CoV-2).

Nárok na rozpočet:
Schválený rozpočet OKH na rok 2020

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

členové hodnotící komise pro Program JSDHO 

Dne: 4. 5. 2020 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 5. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/98R/2020

Přílohy: 

6.7-1 Název: bod 6.7 priloha 1.pdf
Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
D Programu

U

6.7-2 Název: bod 6.7 priloha 2.pdf
Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
E Programu

U



6.7-3 Název: bod 6.7 priloha 3.pdf
Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
F Programu

U

6.7-4 Název: bod 6.7 priloha 4.pdf
Seznam žadatelů, kterým bude 
poskytnuta dotace v oblastech 
podpory A-C Programu

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii (SARS CoV-2) neposkytnutí dotace žádnému z 
žadatelů o přidělení dotace z Programu 2020:

a) v tematickém zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb." (dále jen "oblast 
podpory D Programu") .
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory D Programu viz příloha č. 1 tohoto 
usnesení

b) v tematickém zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ (dále jen "oblast podpory E Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory E Programu viz příloha č. 2 tohoto 
usnesení

c) v tematickém zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými 
prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ (dále jen "oblast podpory F Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory F Programu viz příloha č. 3 tohoto 
usnesení

B) souhlasí

a) s převedením alokovaných finančních prostředků z oblasti podpory D Programu (alokováno 1 650.000,- 
Kč), z oblasti podpory E Programu (alokováno 2 300.000,- Kč) a z oblasti podpory F Programu (alokováno 
2 200.000,- Kč) k pokrytí všech žádostí

- v tematickém zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček 
(dále jen „CAS“)“ (dále jen "oblast podpory A Programu") (původní alokace 500.000,- Kč - nově 880.240,- 
Kč),

- v tematickém zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS 
ČR“) - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“ (dále jen "oblast podpory B 
Programu") (původní alokace 3 750.000,- Kč - nově 5 500.000,- Kč),

- v tematickém zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového 
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ (dále jen 
"oblast podpory C Programu")(původní alokace 6 600.000,- Kč - nově 7 200.000,- Kč),

b) vrácení zůstatku finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje (3 419.760,- Kč).

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
rozhodnout o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy 
schváleného usnesením 008/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019 na základě předložených žádostí s 
žadateli v oblastech podpory A, B, C Programu 2020 uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Program 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a 
veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek 
IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Program“) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 
008/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019.
Dotační program podporuje nákup nové techniky, výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na 
poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS). 
Poskytnutá finanční podpora ze strany Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky JSDHO a podporu 
ostatních složek IZS výrazně pomáhá, při ochraně životů a majetku občanů kraje.
Obor kancelář hejtman obdržel ve stanoveném termínu elektronicky celkem 179 žádostí na poskytnutí 
účelové dotace pro rok 2020 v rámci Programu. K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 175 platných 
žádostí (oblast A 10, oblast B 4, oblast C 22, oblast D 43, oblast E 24, oblast F 72) .
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu stanoveného účelu v 
roce 2020 byl 17 000 000,- Kč.
V souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii (SARS CoV-2) budou provedena úsporná opatření a 
nevyčerpaná finanční částka bude vrácena do rozpočtu Ústeckého kraje k dalšímu využití.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 4. 6. 2020
2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 4.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2020


