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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
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Č.j. MV-9352-34/PO-IZS-2013

Praha 30. října 2013
Počet listů: 2

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí
č.j. MV-9352-11/PO-IZS-2013 ze dne 25. ledna 2013, ve znění rozhodnutí
č.j. MV-9352-18/PO-IZS-2013 ze dne 19. června 2013
Příjemce dotace:
Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
V návaznosti na rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra o posílení celkového objemu
finančních prostředků „Účelové neinvestiční dotace poskytované z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do
rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí“ (dále jen „účelová neinvestiční
dotace“) na rok 2013 a v souladu s odst. 13 odůvodnění rozhodnutí č.j. MV-9352-11/PO-IZS-2013
ze dne 25. ledna 2013, ve znění rozhodnutí č.j. MV-9352-18/PO-IZS-2013 ze dne 19. června
2013 se rozhodnutí č.j. MV-9352-11/PO-IZS-2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se poskytuje
účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtů krajů a hl. m. Prahy na
výdaje jednotek SDH obcí, mění takto:
1.

Na všech místech citovaného rozhodnutí se částka „3 458 000,- Kč“ nahrazuje částkou
„13 900 000,- Kč“.

2.

V odůvodnění citovaného rozhodnutí se v odst. 4 bodu 1. za písm. c) doplňuje písm. d),
které zní:
„d)

na věcné
neinvestiční
prostředků
prostředky,

vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a
opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných
požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové
ochranné oděvy pro hasiče apod.).

Účelovou neinvestiční dotaci obdrží zřizovatelé jednotek SDH obcí, kteří plní ve
smyslu § 29 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, úkoly v přenesené působnosti státní správy, tzn. že zřizují
jednotku SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III, nebo jejich jednotka kategorie
JPO V v letošním roce zasahovala mimo území svého zřizovatele na výzvu
územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje za podmínky,
že uvedeným jednotkám SDH obcí nebyla poskytnuta 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 SDH obcí
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013. Dotaci lze poskytnout v souladu s
výše uvedenými podmínkami také zřizovateli jednotky SDH obce kategorie
JPO V, která je poplachovým plánem předurčena k plnění speciálních úkolů
ochrany obyvatelstva při zásahu mimo území svého zřizovatele.
Zřizovatelům uvedených jednotek lze poskytnout účelovou neinvestiční dotaci na
výše uvedený účel, v následující doporučené výši:
1

- 169 000,- Kč pro jednotku SDH obce kategorie JPO II, s tím, že tato výše
účelové neinvestiční dotace na uvedenou jednotku je maximální,
-

48 000,- Kč pro jednotku SDH obce kategorie JPO III, s tím, že maximální
výše účelové neinvestiční dotace může činit až 99 000,- Kč,

-

23 000,- Kč pro jednotku SDH obce kategorie JPO V, s tím, že maximální
výše účelové neinvestiční dotace může činit až 66 000,- Kč.

Podkladem kraje pro přidělení účelové neinvestiční dotace obcím, je věcný rozpis
účelové neinvestiční dotace předložený ředitelem HZS kraje.“
3.

V odůvodnění citovaného rozhodnutí se v odst. 4 bod 3. za větu poslední, která zní:
„Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 13 900 000,- Kč se na zabezpečení
činností uvedených v odst. 4 bodu 1. písm. c), bodu 2. a bodu 3. tohoto rozhodnutí
vyčleňuje obcím částka 1 998 000,- Kč.“ doplňuje nová věta, která zní: „Z poskytnuté
účelové neinvestiční dotace ve výši 13 900 000,- Kč se na zabezpečení činností
uvedených v odst. 4 bodu 1. písm. d) a bodu 3. tohoto rozhodnutí se vyčleňuje obcím
částka 10 442 000,- Kč.“

4.

V odůvodnění citovaného rozhodnutí se za odst. 16 doplňuje nový odstavec, který zní:
„(17) Nevyčerpaná dotace může být vrácena nejpozději k 31. prosinci 2013 na účet
poskytovatele dotace, v souladu s příslušnými právními předpisy.“

5.

Ostatní údaje uvedené v původním rozhodnutí zůstávají beze změny.

„otisk úředního razítka“
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
podepsáno elektronicky
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