
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: 6.6

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Dar Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
poskytnutí finančního daru 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 2021 - gesce odboru kancelář hejtmana 3 mil. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

6.6-1 Název: bod 6.6 priloha 1.pdf Darovací smlouva HZS U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje na zajištění 
akceschopnosti ve výši 3 mil. Kč a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že 
podíl příspěvku na celkových nákladech bude ve výši 100 %



Důvodová zpráva:
Každoročně poskytuje Ústecký kraj finanční příspěvek složkám Integrovaného záchranného systému (dále 
jen IZS), které přiděluje kancelář hejtmana ze svého rozpočtu na příslušný rok. V rámci návrhu rozpočtu na 
rok 2021 je tato částka zahrnuta do Fondu Ústeckého kraje a je naplánována ve výši 3 mil. Kč. Příspěvek na 
činnost (akceschopnost) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 40001 Ústí nad 
Labem - Ústí nad Labem-centrum, IČ: 70886300 (dále jen "HZS") 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.
Schválené finanční prostředky budou dle rozpočtu na rok 2021 převedeny na účet HZS. Vyúčtování čerpání 
schválených prostředků a převod nevyčerpaných finančních prostředků zašle příjemce daru nejpozději do 30. 
listopadu 2021.
Cílem vybavení složek IZS je zkvalitnění technického vybavení složek IZS. Dobře vybavené složky mohou 
velmi pomoci v případě mimořádných událostí a krizových situacích.
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 Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 14. 4. 
2021

2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 16.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 14. 4. 2021


