
 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 
   
Č.j. MV-188908-3/PO-IZS-2015 

 
 Praha dne  11. ledna 

2016 
Počet listů: 1 

                                                                                                      Přílohy: 2/16 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje,  
Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,  
Krajský úřad Zlínského kraje, Magistrát hl. m. Prahy 
 
HZS hl. m. Prahy a HZS krajů  

 

Zaslání „Zásad pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím 
krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ 
a vyhlášení výše účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí na rok 2016 

Vyřizuje: pplk. Ing. Alena Veselá, tel. 950819806  
 
 Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen 
„MV-GŘ HZS ČR“) bude poskytovat v roce 2016 ve smyslu ustanovení § 14 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu 
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí.  

V této souvislosti Vám v příloze zasíláme „Zásady pro poskytování a použití účelové 
neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ (dále jen „zásady“), které vydalo MV-GŘ HZS ČR 
pod č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015 dne 31. prosince 2015, a podle kterých se bude 
postupovat poprvé při poskytování účelové neinvestiční dotace v roce 2016. 

Dále Vám zasíláme v příloze vyhlášení výše účelové neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek SDH obcí na rok 2016 č.j. MV-188908-2/PO-IZS-2015. 

 Uvedené materiály jsou k dispozici na www.hzscr.cz, v sekci jednotky PO, pod 
rubrikou dotace a granty. 

 Žádáme HZS krajů a HZS hl. m. Prahy, aby s uvedenými zásadami seznámily starosty 
měst a obcí, zřizující jednotky SDH obcí a případně je rovněž umístily na svých www 
stránkách.  

 
 brig. gen. Ing. František Zadina  
 náměstek generálního ředitele HZS ČR 
 Podepsáno elektronicky 
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