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Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) v souladu s § 24 odst. 1 písm. c) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), stanoví Zásady poskytování
a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „zásady“).
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a Hl. m. Prahy (dále jen
„kraj“) účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „účelová neinvestiční dotace“), přičemž se vychází z
právních předpisů, kdy:
a)

krajské úřady, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
v přenesené působnosti, hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami
požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“)
vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod v souladu s ustanovením §
29 odst. 4 písm. a) zákona o požární ochraně a podílí se na financování jejich
akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky,

b)

vybrané obecní úřady, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona o požární ochraně,
zabezpečují akceschopnost jednotky SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod.
Jednotkou SDH vybrané obce je jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle přílohy
zákona o požární ochraně, zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními předpisy
a dále jednotka kategorie JPO V, která ve smyslu § 29 odst. 4 písm. a) zákona o požární
ochraně provedla zásah v průběhu rozpočtového roku mimo územní obvod svého
zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a
informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje 1 (dále jen „HZS kraje“).
Podle § 29 odst. 4 písm. c) zákona o požární ochraně, zabezpečují jednotky SDH
vybraných obcí kategorie JPO II nepřetržitou pohotovost mimo pracoviště v počtu
jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/1) nebo
dvou družstev o zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/2),

c)

obecní úřady, v přenesené působnosti na úseku požární ochrany, ve smyslu § 29 odst. 3
písm. a) zákona o požární ochraně, na základě rozpisu HZS kraje 2 zajišťují účast
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§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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velitelů a strojníků jednotek SDH obcí na jejich odborné přípravě, kterou pořádá nebo
organizuje HZS kraje.
Čl. 2
Určení účelové neinvestiční dotace
(1) Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace poskytované MV-GŘ HZS ČR
obcím prostřednictvím krajů, jsou účelové neinvestiční dotace poskytované ve smyslu
ustanovení § 14 a § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. a v souladu s usnesením vlády České
republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084. Obec přijímá účelovou neinvestiční dotaci jako
prostředky státního rozpočtu na výkon činností stanovených v zákoně o požární ochraně.
(2) MV-GŘ HZS stanoví pro každý kraj na každý rozpočtový rok na základě
možnosti státního rozpočtu výši alokovaných prostředků k poskytnutí dotacím obcím. Při
poskytování účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje se přihlíží k plošnému
pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, počtu jednotek SDH vybraných obcí v kraji,
plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí, organizační struktuře jednotlivých kategorií
jednotek a počtu zásahů jednotek SDH vybraných obcí v kraji.
1.

(3) Účelová neinvestiční dotace je určena obcím na:
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě dotace na:
a)
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II 3, která zabezpečuje výjezd
z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 4 po vyhlášení poplachu
jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou
družstev, o zmenšeném početním stavu 5, ve složení velitel, strojník a dva hasiči.
Členové jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby 6.
Podíl vybrané obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí
minimálně 20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace na
zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II.
Tato část účelové neinvestiční dotace může být čerpána na:
- mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu
v jednotce SDH vybrané obce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o
členství v jednotce podle zvláštního předpisu 7 za zabezpečení připravenosti
k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem
jednotky,
- neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany, přípravu na technické prohlídky požární techniky, revize věcných
prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce
zřizující jednotku, popř. ostatní provozní výdaje pro udržení akceschopnosti
jednotky.
Pokud není zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II dle
čl. 2 odst. 3 bodu 1. písm. a) za celé období roku, krátí se účelová neinvestiční
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§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
5 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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§ 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb.
7
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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dotace pro obec o odpovídající počet 1/12 celkového objemu vyčleněných
prostředků, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna.
b)

mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávající
službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako
svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů. Minimální rozsah pracovního úvazku musí
činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost
jednotky SDH vybrané obce.
Podíl vybrané obce na mzdových výdajích a zákonném pojistném na sociální
zabezpečení členů z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % celkové poskytované
částky dotace na 1 člena jednotky SDH obce.
Pokud člen nevykonává službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce po celé období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace pro obec
o odpovídající počet 1/12 objemu účelové neinvestiční dotace, tzn. za měsíce, kdy
akceschopnost nebyla plně zajištěna.

Výši části účelové neinvestiční dotace dle čl. 2 odst. 3 bodu 1. písm. a) a písm. b)
stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro každý rok v závislosti na možnostech státního rozpočtu
ČR.
2.

Odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k
získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné
způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, instrukčně
metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů. Účelová
neinvestiční dotace se přednostně čerpá na kurzy pro získání odborné způsobilosti a
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí.
Specializační kurzy mohou být vyučovány pouze dle platných osnov odborných a
specializačních kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR.
HZS kraje řídí a organizuje odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH
obcí 8. Počet dobrovolných hasičů u jednotky SDH obce ve funkcích strojník, velitel
družstva a velitel jednotky SDH obce, pro které HZS kraje pořádá odbornou přípravu, je
systemizován přílohou č. 4 č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky o jednotkách PO“).
Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace hradí obec členovi jednotky
SDH obce, který se zúčastnil příslušného kurzu, instrukčně metodického zaměstnání,
taktického nebo prověřovacího cvičení zejména:
náhradu ušlého výdělku,
cestovní náklady,
dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu.
Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích
zařízeních:
MV-GŘ HZS ČR,
HZS krajů,
určených MV-GŘ HZS ČR.
Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je
prioritně pořádána u HZS krajů.

8

§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
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Obci se z účelové neinvestiční dotace vyčleňují prostředky na odbornou přípravu
jen v případě, že se strojník, velitel družstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný
určený člen jednotky, zúčastnil příslušné odborné přípravy.
Výši části účelové neinvestiční dotace na člena, dle hodinové dotace odborné
přípravy (kurz, instrukčně metodické zaměstnání, taktické nebo prověřovací cvičení),
stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro každý rok.
Pokud je doba trvání kurzu, instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo
prověřovacího cvičení kratší než 8 hodin, vypočítá se účelová neinvestiční dotace na
tuto odbornou přípravu přímou úměrou z částky hodinové dotace odborné přípravy
v délce 8 hodin. Stejný princip se použije i v případě jiného trvání odborné přípravy než
je hodinová dotace odborné přípravy v délce 16 hodin, 24 hodin a 40 hodin.
V případě, že finanční prostředky poskytnuté obci na odbornou přípravu na člena
dle hodinové dotace (kurz, instrukčně metodické zaměstnání, taktické nebo prověřovací
cvičení) nebudou obcí vyčerpány, mohou je obce použít k zabezpečení činností dle čl. 2
odst. 3 bodu 3. nebo bodu 4. těchto zásad v jednotce SDH obce.
3.

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje.
Účelovou neinvestiční dotaci lze poskytnout obci pro jednotku SDH obce, která
na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla
zásah mimo územní obvod obce 9, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují,
pokud je jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení prostředků 10. Podkladem
k žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje za uskutečněný zásah mimo území
zřizovatele je dílčí zpráva o zásahu jednotky SDH obce, resp. zpráva o zásahu, uložená
u HZS kraje.
-

Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace se obci poskytují zejména:
náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu,
pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při zásahu,
speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu.

Náhrada škody způsobené při zásahu se nezahrnuje do nákladů za uskutečněný
zásah, kdy se při náhradě škody postupuje podle zvláštních předpisů 11. Výdaje za
uskutečněný zásah se nehradí obci, pokud její jednotka SDH obce zasahovala u
dopravní nehody a uplatnila náhradu za provedený zásah při dopravní nehodě nebo za
zásah při požáru, který byl úmyslně založen 12.
4.

Věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro
hasiče, hadice apod.) a také opravy, revize, technické prohlídky požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II,
JPO III a také JPO V, která provedla v průběhu rozpočtového roku zásah mimo územní
obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje 13, nebo na výzvu
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§ 29 odst. 4 písm. a) a § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 69a zákona č. 133/1985 Sb.
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např. § 30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), § 82 až 84 zákona č. 133/1985 Sb.
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zákon č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla
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§ 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.
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operačního a informačního střediska HZS kraje 14. Hradit z této účelové neinvestiční
dotace lze také náhradu za prokazatelně poškozené věcné prostředky a osobní ochranné
prostředky členů jednotky při zásahu jednotky mimo územní obvod jejího zřizovatele.
Čl. 3
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
(1) O účelové neinvestiční dotace uvedené v čl. 2 odst. 3 žádají obce
MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS kraje podáním žádosti dle vzorů v příloze č. 1 a v
příloze č. 2 těchto zásad. HZS kraje jejich žádosti vyhodnotí a připraví pro krajský úřad
podklady pro souhrn žádostí obcí o účelovou neinvestiční dotaci z alokace dotace pro obce
v kraji stanovenou MV-GŘ HZS ČR na daný rozpočtový rok. HZS kraje uvedené žádosti obcí
o účelovou neinvestiční dotaci archivuje.
(2) HZS kraje zašle krajskému úřadu podklady pro souhrn žádostí obcí o účelovou
neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje v termínech:
a)
b)

do 18. února, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 3 bod 1. písm. a) a písm. b).
v členění uvedeném v příloze č. 3 těchto zásad.
do 20. září, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 3 bod 2., 3. a 4. se stavem k 31.
srpnu v členění uvedeném v příloze č. 4 těchto zásad.

(3) Krajský úřad zašle na MV-GŘ HZS ČR souhrn žádostí obcí o účelovou
neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje v termínech:
a)
b)

do 28. února, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 3 bod 1. písm. a) a písm. b).
Vzor souhrnu žádostí obcí o neinvestiční dotaci je uveden v příloze č. 3 těchto zásad.
do 30. září, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 3 bod 2., 3. a 4. se stavem
k 31. srpnu. Vzor souhrnu žádostí obcí o neinvestiční dotaci je uveden v příloze č. 4
těchto zásad.

(4) MV-GŘ HZS ČR poskytuje vydaným rozhodnutím účelové neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na příslušný rozpočtový rok na základě souhrnu žádostí obcí
o účelovou neinvestiční dotaci, zaslaného krajským úřadem podle čl. 3 odst. 3.
(5)

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR.

(6) Účelová neinvestiční dotace obcím bude poskytována na základě rozhodnutí
vydaného MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím kraje se závazným rozpisem částek a obcí, které
jsou konečnými příjemci účelové neinvestiční dotace, převodem účelové neinvestiční dotace
z účtu poskytovatele na bankovní účty krajů vedené u České národní banky dvakrát ročně.
Prvním rozhodnutím bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím
kraje na výdaje uvedené v čl. 2 odst. 3 bodu 1. těchto zásad, a to nejpozději do konce února
daného roku, pokud MV-GŘ HZS ČR nestanoví, s ohledem na schválení státního rozpočtu,
jinak. Druhým rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na výdaje uvedené v čl. 2 odst. 3 bodu 2., 3. a 4. těchto zásad
nejpozději do konce října. Kraje uvedené prostředky ze svých bankovních účtů vedených u
České národní banky převedou obcím na jejich bankovní účty vedené u České národní banky
nejpozději do 30 dnů po jejich obdržení podle seznamu stanoveného v rozhodnutí a zašlou
obcím rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR.
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Čl. 4
Čerpání a použití účelové neinvestiční dotace
(1) Neinvestiční dotace obcím je poskytována jako účelová, a lze ji použít jen na účel
uvedený v rozhodnutí a těchto zásadách. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů z
poskytnuté účelové neinvestiční dotace tak, jak byly v rozhodnutí schváleny a jak jsou
uvedeny v těchto zásadách.
(2) Změny v seznamu obcí pro čerpání účelové neinvestiční dotace jsou možné
v průběhu kalendářního roku pouze formou písemné žádosti obce prostřednictvím kraje o
změnu vydaného rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR.
(3) Kraje zabezpečí redistribuci finančních prostředků dotace obcím uvedených
v rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR, obce se při použití prostředků účelové neinvestiční dotace řídí
rozpočtovými pravidly v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a
krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu u obcí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.
(4) Obec, jako konečný příjemce prostředků z účelové neinvestiční dotace, je
povinna uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením
§ 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou účelovou neinvestiční dotaci
vypořádat s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 odst. 10 zákona
č. 218/2000 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů 15. Vypořádání zasílá krajský úřad na
MV-GŘ HZS ČR souhrnně za obce v kraji, kterým byla účelová neinvestiční dotace
poskytnuta.
(6) Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána účelová neinvestiční dotace,
je 14004.
(7) Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace lze použít nejpozději
do 31. prosince běžného roku. Obce mohou do výdajů za zásahy mimo územní obvod obce
nebo odbornou přípravu jednotky SDH obce zahrnout i výdaje po rozvahovém dni 31. srpnu
vzniklé v předešlém roce.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem schválení a postupuje se podle nich poprvé při
poskytování účelové neinvestiční dotace v roce 2016.
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
podepsáno elektronicky

15

např. vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem
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Příloha č. 1 č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015
/VZOR/
ŽÁDOST OBCE O POSKYTNUTÍ DOTACE
DOTAČNÍ PROGRAM ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA VÝDAJE
JEDNOTEK SDH OBCÍ V ROCE ……..…
K ZAJIŠTĚNÍ AKCESCHOPNOSTI

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE - OBCE
Název
IČO:
Adresa sídla, ulice

č.p.

Místo

PSČ

Telefonní číslo

E-mail

Internetové stránky žadatele

Datová schránka

Identifikace osoby zastupující
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení
Číslo účtu obce
Název peněžního ústavu
Doba, v níž má být dosaženo
účelu
Jednotka SDH obce (název a
kategorie)

Od 1. ledna do 31. prosince ……..

Kontaktní pracovník (příjmení, jméno, titul):

Telefonní číslo:

Účel žádosti o dotaci
II. ZAJIŠTĚNÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH OBCE KATEGORIE JPO II

Dislokace jednotky PO (místní
část obce)

Počet
organizovaných
výjezdů v rámci
plošného
pokrytí

Časové použití
od - do

1

CELKEM
obcí
požadovaná
částka v Kč

Částka,
stanovená HZS
kraje v Kč

III. MZDOVÉ VÝDAJE A ZÁKONNÉ POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
ČLENŮM VYKONÁVAJÍCÍM SLUŽBU V JEDNOTCE SDH VYBRANÉ OBCE
KATEGORIE JPO II NEBO JPO III JAKO SVOJE ZAMĚSTNÁNÍ V PRACOVNÍM
POMĚRU DLE ZÁKONA Č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Dislokace jednotky PO (místní
část obce)

Počet členů jednotky
vykonávající službu
v jednotce SDH
vybrané obce jako
svoje zaměstnání

Časové použití
od - do

CELKEM obcí
požadovaná
částka v Kč

Částka,
stanovená
HZS kraje v
Kč

Lhůta pro podání žádosti obce je stanovena od. 1 do 31. ledna …….. Žádosti doručené
po uvedeném termínu nemohou být přijaty a zařazeny do dotačního programu.
Odůvodnění žádosti: naplnění ustanovení § 27 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu), sídla
(obce), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

V ___________________ dne __________

_________________________

podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc)

2

Příloha č. 2 č.j. MV- 188908-1/PO-IZS-2015

/VZOR/

ŽÁDOST OBCE O POSKYTNUTÍ DOTACE
DOTAČNÍ PROGRAM ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA VÝDAJE
JEDNOTEK SDH OBCÍ V ROCE ……….
- ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ZÁSAHY A VYBAVENÍ

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE - OBCE
Název
IČO
Adresa sídla - ulice

č.p.

Místo

PSČ

Telefonní číslo

E-mail

Internetové stránky žadatele

Datová schránka

Identifikace osoby
zastupující právnickou
osobu s uvedením právního
důvodu zastoupení
Číslo účtu obce
Název peněžního ústavu
Doba, v níž má být
dosaženo účelu
Jednotka SDH obce (název
a kategorie)

Od 1. ledna do 31. prosince ……….

Kontaktní pracovník (příjmení, jméno, titul):

Telefonní číslo:

Účel žádosti o dotaci

II. VÝDAJE NA ODBORNOU PŘÍPRAVU
Odborná příprava – částka v Kč
Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

Velitelé

Strojníci

1.

2.

Specializační kurz,
instrukčně metodické
zaměstnání, taktické nebo
prověřovací cvičení
3.

1

CELKEM obcí
požadovaná
částka v Kč
(= sl. 1.+2.+3.)

Částka,
stanovená
HZS kraje
v Kč

4.

5.

III. VÝDAJE ZA USKUTEČNĚNÝ ZÁSAH MIMO ÚZEMNÍ OBVOD
Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

Náhrada ušlých
výdělků členů
jednotky SDH obce
v Kč
1.

PHM
v Kč

Sorbenty, hasiva
a další výdaje
při zásahu v Kč

2.

3.

CELKEM obcí
požadovaná
částka v Kč
(= sl. 1.+2.+3.)
4.

Částka,
stanovená HZS
kraje v Kč
5.

IV. VÝDAJE NA VĚCNÉ VYBAVENÍ, OPRAVY, REVIZE
Obcí
požadovaná
částka v Kč

Název - Popis – Účel

Částka,
stanovená HZS
kraje v Kč

CELKEM
Lhůta pro podání žádosti obce je stanovena od 1. do 31. srpna 2016. Žádosti doručené
po uvedeném termínu nemohou být přijaty a zařazeny do dotačního programu.
Odůvodnění žádosti: naplnění ustanovení § 27 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

SEZNAM PŘÍLOH ŽÁDOSTI
Počet
listů

Název

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu), sídla
(obce), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.
V ___________________ dne __________

_________________________

podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc)
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Příloha č. 3 č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015

Souhrn žádostí obcí o neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím
kraje z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH vybraných obcí
/VZOR/
V souladu se Zásadami poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí, schválenými pod č.j.
MV-188908-1/PO-IZS-2015, žádají obce o účelovou neinvestiční dotaci na:
a)

zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II následujíc obce:

Pořadí

IČO

Žadatel

Právní
forma

Adresa sídla

Výše
požadavku
dotaci v Kč

Časové použití
od - do

1

00295892

Město
Bruntál

město

Nádražní 20, 792 01
Bruntál

150 000

1.1.-.31.12.2016

2

00573175

Obec
Andělská
hora

obec

Andělská Hora 18,
364 71, Andělská
Hora

300 000

1.1.-31.12.2016

X

Celkem
b)

450 000

mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení členům vykonávajícím
službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje
zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.

Pořa

IČO

Žadatel

Adresa sídla

Výše
požadavku
dotaci v Kč

Časové použití
od - do

Náměstí Míru 1,
744 01 Frenštát pod
Radhoštěm

400 000

1.1.-.31.12.2016

17. listopadu 411,
743 01 Bílovec

50 000

1.1.-31.12.2016

Právní
forma

1

00297852

Město Frenštát
město
pod Radhoštěm

2

00297755

Město Bílovec

město

X

Celkem

450 000

1.

Údaje o účelu
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a Hl. m. Prahy účelovou
neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí (dále jen „účelová
neinvestiční dotace“). Prostřednictvím uvedené účelové neinvestiční dotace plní krajský
úřad a Magistrát hl. m. Prahy povinnost uvedenou příslušným právním předpisem 1.

2.

Lhůta k dosažení účelu dotace je do 31. prosince ………..

3.

Základní údaje o účelové neinvestiční dotaci, o kterou obce žádají pro rok …….
Výše požadované účelové dotace obcím prostřednictvím kraje činí celkem:
…………………………………………

1

§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1

4.

Identifikační údaje o kraji:
Název :……………………………………...………………………………………..……
Adresa:
Obec ……………………..……………….. PSČ …………………………………….….
Část obce ………………………………… Kraj .…….………………………….………
Ulice ................................................................. …………. č. p. ……… č. o. ….…….….
IČO …………………
Údaje o útvaru krajského úřadu, který bude účelovou neinvestiční dotaci pro obce
vyplacenou prostřednictvím kraje administrovat
Název útvaru: …………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení odpovědného pracovníka: ………………………………….…………
Telefon/Fax ………………………………………………………………………………
E-mail ………………………..………………………………….….……..………….....
Číslo bankovního účtu kraje vedeného u České národní banky, na které mají být
finanční prostředky účelové neinvestiční dotace pro obce poskytované prostřednictvím
kraje převedeny…..………………………….……

V …………………………………. dne …………………

Jméno a podpis
ředitel krajského úřadu

2

Příloha č. 4 k č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015

Souhrn žádostí obcí o neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
/VZOR/
V souladu se Zásadami poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí,
schválenými pod č.j. MV-188098-1/PO-IZS-2015 žádají obce o následující dotaci:
Účelová neinvestiční dotace v Kč
Poř.
číslo

IČO

Žadatel

Právní forma

Adresa sídla

Na odbornou
přípravu

Za uskutečněný
zásah jednotky SDH
obce mimo územní
jejího zřizovatele

Na věcné
vybavení
neinvestiční
povahy, revize,
opravy

Celková výše účelové
neinvestiční dotace v Kč

Celkem

1.

Údaje o účelu
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a Hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek
SDH obcí (dále jen „účelová neinvestiční dotace“). Prostřednictvím uvedené účelové neinvestiční dotace plní krajský úřad a Magistrát hl.
m. Prahy povinnost uvedenou příslušným právním předpisem 1.

2.

Lhůta k dosažení účelu dotace je do 31. prosince …………

3.

Základní údaje o účelové neinvestiční dotaci, o kterou obce žádají pro rok ……….
Výše požadované účelové dotace obcím prostřednictvím kraje činí celkem: …………………………………………

1

§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1

4.

Identifikační údaje o kraji:
Název………………………………………………...………………………..……
Adresa:
Obec ……………………..……………….. PSČ ………………………………….
Část obce ………………………………… Kraj .…….……………………………
Ulice …………………………………….…………. č. p. ……… č. o. ….…….….
IČO …………………
Údaje o útvaru krajského úřadu, který bude účelovou neinvestiční dotaci pro obce vyplacenou prostřednictvím kraje administrovat
Název útvaru: ……………………………..………………………………………...
Jméno a příjmení odpovědného pracovníka: ……………………………………….
Telefon/Fax …………………………………………………………………………
E-mail ………………………..………………………………….….…………….....
Číslo bankovního účtu kraje vedeného u České národní banky, na které mají být finanční prostředky účelové neinvestiční dotace pro obce
poskytované prostřednictvím kraje převedeny …..………………………….……

V …………………………………. dne …………………
……………………………………..
Jméno a podpis
ředitel krajského úřadu
2

