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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414
IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Č.j. MV-112130-11/PO-IZS-2013

Praha 27. září 2013

R o zho d n ut í
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů,
se poskytuje účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů
a hl. m. Prahy s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení
vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši
9 488 382,- Kč
Příjemce dotace:
Hlavní město Praha, IČ: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Dotace je poskytnuta převodem na účet příjemce dotace č.: 94-1119011/0710.
Odůvodnění:
(1) V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 2. června 2013 č. 411,
k zajištění finančních prostředků na odstraňování následků povodně v červnu 2013, usnesení
vlády České republiky ze dne 12. června 2013 č. 461, k zajištění prostředků na pokrytí
prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace a pro pokrytí
nákladů složek integrovaného záchranného systému vzniklých v souvislosti s povodněmi
v červnu 2013 a bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2013 č. 532
k souhrnné informaci k činnosti Ústřední povodňové komise v průběhu povodně v červnu
2013, poskytuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím MV- generálního ředitelství HZS ČR
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy
s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“
(dále jen „dotace“) a (dále jen „kraj“) na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí nasazených v průběhu povodně
v červnu 2013.
(2)
1.

Dotace je určena na:

úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotek SDH vybraných obcí
zasahujících zpravidla mimo územní obvod je jich zřizovatele při provádění
povodňových prací. Dotaci poskytuje obci kraj, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona
o požární ochraně, kdy kraj v přenesené působnosti státní správy hradí k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám SDH
vybraných obcí.
Dotace je určena pro jednotky SDH obcí obcím, které u kraje uplatnily náhradu výdajů
na zásah jednotek SDH obce mimo území svého zřizovatele v důsledku řešení
povodňové situace, zejména náhrady za:

•

•

•

ušlý příjem člena jednotky SDH obce (§ 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární
ochraně), a to za stanovených podmínek (zasahuje ve své pracovní době nebo
v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti),
náhrady za péči o členy jednotky SDH obce při zásahu (§ 29 odst. 1 písm. e)
zákona o požární ochraně ve vztahu k nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.) - viz § 18
a § 19 tohoto nařízení vlády,
opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytných věcných prostředků
jednotky SDH obce, byl- li její zásah součástí zásahu IZS pro potřeby záchranných
a likvidačních prací na území obce při povodňových záchranných a likvidačních
pracích v obci (§ 31 odst. 2 a 3) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).

Z poskytnuté dotace ve výši 9 488 382,- Kč se na úhradu výše uvedených výdajů
vyčleňuje obcím - zřizovatelům jednotek SDH obcí částka 6 641 382,- Kč takto:
Dotace ve výši 6 641 382,- Kč se poskytuje obcím dle dopisu Hlavního města Prahy
č.j. S-HMP 583741/2013 ze dne 8. července 2013 zaslaného na MV-GŘ HZS ČR.
vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení je jich
akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstávají majetkem obce (např. osobních
ochranných prostředků hasiče jako jsou rukavice, pracovní obuv, ochranné obleky,
přilby), na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolávání povodní
a jiných obdobných přírodních katastrof (např. čluny, speciální ochranné obleky do
vody apod.).

2.

Vzhledem k možným úsporám finančních prostředků a jejich efektivního využití,
doporučujeme u vhodných komodit přistupovat k pořízení prostředků koordinovaně.
Kraj ve spolupráci s HZS kraje může pomoci obcím se společným pořízením uvedených
prostředků pro dotčené obce, pokud o to požádají. Dotaci poskytuje kraj obci jejíž
jednotka byla nasazena v průběhu povodně v červnu 2013 a to v souladu s § 27 odst. 1
písm. d) zákona o požární ochraně, kdy kraj v přenesené působnosti státní správy hradí
k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady
jednotkám SDH vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí
se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky v případě
jednotek kategorie JPO II a JPO III a v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona
o požární ochraně, kdy kraj k zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární
ochrany přispívá obcím na financování potřeb jednotek SDH obcí v případě jednotek
kategorie JPO V.
Uvedenou dotaci obdrží obce, zřizovatelé jednotek SDH obcí, ve vazbě na
kategorii jednotky, kterou zřizují, podle následujícího rozdělení:
-

99 500,- Kč pro jednotku SDH obce kategorie JPO III,

-

66 000,- Kč pro jednotku SDH obce kategorie JPO V.
Uvedená výše dotace podle kategorie jednotky PO je na jednotku SDH obce maximální.

Z poskytnuté dotace ve výši 9 488 382,- Kč se na úhradu výše uvedených výdajů
vyčleňuje obcím - zřizovatelům jednotek SDH obcí částka 2 847 000,- Kč, kdy seznam
zřizovatelů jednotek SDH obcí, na které se dotace v uvedené výši vztahuje, je uveden v příloze
tohoto rozhodnutí.

2

(3) Finanční prostředky dotace mezi jednotlivými částmi dotace uvedené v odst. 2
bodech 1. a 2. tohoto rozhodnutí jsou mezi těmito částmi převoditelné. Seznamy zřizovatelů
jednotek SDH obcí pro rozdělení dotace uvedené v odst. 2 a příloze tohoto rozhodnutí a výše
úhrad, mohou být na základě upřesňujících požadavků obcí o náhrady a v odůvodněných
případech upřesněny krajem ve spolupráci s HZS kraje, který ověřuje oprávněnost změn ve
vazbě na zapojení jednotek SDH obcí do povodňových prací.
(4) Dotace je určena na zabezpečení výdajů uvedených v odst. 2 tohoto rozhodnutí
v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2013.
(5) Kraj se při použití prostředků řídí rozpočtovými pravidly a je oprávněn provádět
kontrolu hospodaření a evidence poskytnutých prostředků 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. Zúčtování finančních prostředků se provádí
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 218/2000 Sb.
(6) Obec, jako příjemce prostředků, 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.
(7) Příjemce finančních prostředků je povinen poskytované finanční prostředky
vypořádat s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 odst. 9 zákona
č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
(8) Dotace bude poskytnuta jednorázově na účet příjemce dotace po vydání
rozhodnutí.
(9) Nevyčerpaná dotace bude vrácena na účet poskytovatele dotace, v souladu
s příslušnými právními předpisy.
(10) Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána účelová neinvestiční dotace,
je 14022.
(11) Případné změny rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku,
MV-GŘ HZS ČR provést na základě písemné žádosti kraje vydáním rozhodnutí.
„otisk úředního razítka“
Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba
podepsáno elektronicky
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může

Příloha k č.j. MV-112130-11/PO-IZS-2013
Zřizovatel jednotky SDH obce, popř.
místo dislokace jednotky SDH obce
MČ Dolní Měcholupy
MČ Praha 15
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Kolovraty
MČ Kunratice
MČ Praha 18
MČ Lipence
MČ Lysolaje
MČ Libuš
MČ Praha 16
MČ Řeporyje
MČ Praha 17
MČ Satalice
MČ Praha 13
MČ Suchdol
MČ Zbraslav
MČ Zličín
MČ Praha-Běchovice
MČ Benice
MČ Březiněves
MČ Ďáblice
MČ Dubeč
MČ Praha 19
MČ Klánovice
MČ Koloděje
MČ Libuš
MČ Lochkov
MČ Nebušice
MČ Praha 1
MČ Praha 13
MČ Praha 21
MČ Velká Chuchle
MČ Praha - Čakovice

Počet jednotek dané kategorie
JPO III
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

JPO V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

