
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: 6.2

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Revokace usnesení č. 006/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 a schválení dotačního titulu "Program 2021 na 
podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro JSDHO a podporu spolků a veřejně 
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva z rozpočtu ÚK

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení programu „Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále 
jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen 
„Program“)".

Nárok na rozpočet:
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 2021 odboru KH na
podporu stanoveného účelu je 7 mil. Kč s tím, že do jednání ZÚK dne 26. 4. 2021 je připraveno rozpočtové 
opatření, že z volných finančních prostředků kraje by byl tento dotační titul posílen o 10 mil. Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Program na rok 2021 varianta a) U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
varianta a) U

6.2-3 Název: bod 6.2 priloha 3.pdf Ostatní přílohy Programu varianta a) U

6.2-4 Název: bod 6.2 priloha 4.pdf Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - CAS U

6.2-5 Název: bod 6.2 priloha 5.pdf Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - DA U

6.2-6 Název: bod 6.2 priloha 6.pdf Přehled dotace MV GŘ HZS ČR - 
stavby U



6.2-7 Název: bod 6.2 priloha 7.pdf Program na rok 2021 varianta b) U

6.2-8 Název: bod 6.2 priloha 8.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
varianta b) U

6.2-9 Název: bod 6.2 priloha 9.pdf Ostatní přílohy Programu varianta b) U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Varianta I:

schvaluje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

1. dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v žádosti".
2. dle Článku XVI. Zásad tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30. 11. 2022 ve
všech tematických oblastech Programu".
3. dle Článku V., bodu 5) Zásad vyhlášení dotačního titulu Program a to dle přílohy č. 1, včetně vzorové 
smlouvy a ostatních příloh uvedených v příloze č. 2 a 3, a dále příloh č. 4 - 6 tohoto usnesení, s 
alokovanou částkou na tento dotační titul ve výši 17 mil. Kč

Varianta II:

schvaluje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):

1. dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v žádosti".
2. dle Článku XVI. Zásad tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30. 11. 2022 ve
všech tematických oblastech Programu".
3. dle Článku V., bodu 5) Zásad vyhlášení dotačního titulu Program a to dle přílohy č. 7, včetně vzorové 
smlouvy a ostatních příloh uvedených v příloze 8 a 9, a dále příloh č. 4 - 6 tohoto usnesení, s alokovanou 
částkou na tento dotační titul ve výši 7 mil. Kč.



Důvodová zpráva:
Revokace usnesení se týká původního doporučení Rady Ústeckého kraje ze dne 24. 2. 2021, kdy byl 
předložen původní záměr na vyhlášení Programu při částce 7 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v ZÚK dne 24. 6. 
2021 je navrženo z přebytku hospodaření tento Program navýšit o 10 mil. K , bylo původní usnesení rady 
revokováno a navrženo zastupitelstvu ve variantách.
Varianta I - částka 17 mil. Kč
Varianta II - původní částka rozpočtu 7 mil. Kč

Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. 
Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je v mnoha případech i více jak 20 let stará. Ke 
zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější 
roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních 
prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto 
skutečnosti lze konstatovat, že pomoc JSDHO při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí 
je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje Odbor kancelář hejtmana vyhlásit dotační Program. 
Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky JSDHO, ale i podpora ostatních 
složek IZS výrazně pomůže při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) 
poskytuje účelovou neinvestiční dotaci na rok 2021 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“). Tato dotace je určena vybraným obcím, které vyhodnotí MV 
GŘ HZS ČR. Dotace je určena na reprodukci požární techniky pro JSDHO a je zaměřena na nákup nové 
cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). Výše příspěvku činí celkem 2,5 mil. Kč u nákupu nové 
CAS a 1,5 mil. Kč u případné rekonstrukce CAS. Dle Výzvy JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce 
cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV- 51742-1/PO-IZS-2020 dotaci na nákup nové CAS (Příloha č. 4) v 
roce 2021 obdrží v rámci Ústeckého kraje: Obec Malé Březno, Obec Povrly a Obec Panenský Týnec, Město 
Děčín, Obec Hrob (možná i Městys Hostomice) v celkové výši 12,5 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají 
pouze část celé realizované akce. Další finance musejí dodat obce ze svých zdrojů. (cena nové CAS se 
pohybuje mezi 5 - 8 mil. Kč).

Dalším dotačním titulem, který MV GŘ HZS ČR vyhlašuje je „Dotace pro JSDHO“ pro rok 2021 zaměřený na 
podporu výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu. Pro Ústecký kraj je v tomto 
programu na tento rok alokována částka ve výši 17.3 mil. Kč.
Za věcnost a výběr obcí, které uspějí s žádosti o dotace, zodpovídá MV GŘ HZS ČR. Jedná se o Výzvy 
JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV- 51742-2/PO-IZS-2020 (Příloha č. 5), a 
Výzvy JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-51742-3/PO-IZS-2020 (Příloha č. 
6).

Jsou zpracovány a předloženy dvě varianty Programu a to podle výše schválených alokovaných finančních 
prostředků.
1) varianta I) ve výši 17 mil Kč - její rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je 
následující:
A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - 
Dotace pro JSDHO“ v této oblasti podpory ve výši 7,5 mil. Kč: - Nákup nové cisternové automobilové 
stříkačky.

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu 
v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO“ v těchto oblastech podpory ve výši 5,7 mil. Kč:
a)Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
b)Nákup nového dopravního automobilu.

C. Tematické zadání "Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve výši 1mil. Kč.

D. Tematické zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ ve výši 1,8 mil. Kč.



E. Tematické zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“ ve výši 1 mil. Kč.

2) varianta II) ve výši 7 mil Kč - její rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je 
následující:
A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - 
Dotace pro JSDHO“ v této oblasti podpory ve výši 5 mil. Kč: - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu 
v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO“ v těchto oblastech podpory ve výši 2 mil. Kč:
a)Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
b)Nákup nového dopravního automobilu.

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem ze dne 25. 6. 2018 
schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 013/13Z/2018 (dále jen „Zásady“). Z těchto 
Zásad vychází navrhovaný program. V souvislosti se specifiky tohoto programu je třeba, aby pro něj 
zastupitelstvo v souladu s ustanovením Článku XVI., odst. 1) Zásad schválilo následující výjimky:
Výjimka a)
Znění čl. VIII., odst. 1) Zásad:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci realizace Projektu".
Text po úpravě:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30. 11. 2022 ve
všech tematických oblastech".
Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že při nákupu vybavení z dotačního programu je nezbytné dodržení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a také v některých případech z 
důvodu složitosti veřejné zakázky a současné pandemické situace nelze při dodržení minimálních lhůt 
veřejné zakázky uskutečnit realizaci do konce roku 2021.
Výjimka b)
Znění čl. VIII, odst. 5) Zásad:
„Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je 
stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů 
projektu".
Text po úpravě:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v žádosti".
Zdůvodnění:
Tento program reaguje na potřebu podpory jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, reaguje na definovanou 
potřebu zlepšení technické vybavenosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek 
integrovaného záchranného systému v kraji. Program je zaměřen na nákup vybavení investičního a 
neinvestičního charakteru určeného pro zvýšení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a 
pomoci ostatním složkám integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji. Vzhledem k prospěšné 
veřejné činnosti složek, které jsou příjemci v rámci tohoto dotačního titulu a vzhledem k vysoké finanční 
náročnosti podporovaných komodit a malé šanci získat další sponzory, navrhujeme podpořit tyto žadatele až 
do výše 90% uznatelných nákladů.

Časový harmonogram dotačního titulu 2021:
Program bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 4. 2021 a vyhlášen dne 4. 5. 
2021. Počátek lhůty pro podání žádostí je 4. 6. 2021. Uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí dotace z 
programu je 22. 6. 2021. Poté bude provedeno formální a věcné vyhodnocení žádostí výběrovou komisí 
navrženou v usnesení RÚK. V závislosti na výsledcích věcného hodnocení žádostí bude navržena výše 
podpory pro jednotlivé projekty.
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

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 8. 4. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 8.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 8. 4. 2021


