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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Změny v rámci poskytnutých dotací - Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Program 2019 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“) - žádost o prodloužení termínu 
realizace projektu a žádost o udělení výjimky.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 16. 12. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Žádost obce Domoušice U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace obci Domoušice U

6.1-3 Název: bod 6.1 priloha 3.pdf Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace obci Domoušice U

6.1-4 Název: bod 6.1 priloha 4.pdf Žádost obce Telnice U

6.1-5 Název: bod 6.1 priloha 5.pdf Smlouva o poskytnutí dotace Telnice U

6.1-6 Název: bod 6.1 priloha 6.pdf Dodatek č 1 ke smlouvě Telnice U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

1. žádost obce Domoušice (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o změnu termínu ukončení čerpání dotace a 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.19/SML1416/SOPD/KH dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení s novým termínem ukončení čerpání dotace dne 31. 5. 2022

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1397/SOPD/KH v rámci 
Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení a to na 
základě žádosti obce Telnice uvedené v příloze č. 4 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 009/16Z/2018 ze dne 10. prosince 2018 Program 2019 
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“).

ad 1) Obci Domoušice byla přidělena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/19Z/2019 ze dne 29. 
dubna 2019 dotace z Programu na rekonstrukci požární zbrojnice ve výši 450.000,- Kč a uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace číslo 19/SML1416/SOPD/KH (Příloha č. 2). Obec Domoušice měla předmětnou dotaci 
ukončit do 31.12.2020 a odevzdat Závěrečnou zprávu. Z důvodů uvedených v žádosti (Příloha č. 1) obec 
Domoušice zažádala o prodloužení termínu ukončení akce a to do 31. 05. 2022. Dle Čl. 7 odstavec 16. 
Programu "Akce/projekt musí být ukončena v termínu stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu 
ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce hejtman, který o svém rozhodnutí informuje na 
nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace". V Příloze č. 3 je připraven Dodatek ke 
smlouvě o poskytnutí dotace s prodlouženým termínem ukončení dotace.

ad 2) Dle Čl. 7 odstavec 16. Programu o prodloužení termínu ukončení projektu/akce rozhoduje na základě 
žádosti příjemce hejtman, který o svém rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který 
rozhodl o poskytnutí dotace.

Z důvodů pandemie, byla přerušena činnost některých dodavatelů požární techniky a tím prodloužení 
dodacích termínů.

Z tohoto důvodu požádala Obec Telnice o prodloužení termínu realizace projektu pořízení nové CAS do 31. 
května 2021. Původní termín ukončení realizace projektu byl 31. prosince 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 14. 1. 
2021

2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 14.1.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 14. 1. 2021


