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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414
IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908881/0710

Č.j. MV-18091-28/PO-IZS-2014

Praha 15. října 2014
Počet listů: 1

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí
č.j. MV-18091-10/PO-IZS-2014 ze dne 6. března 2014
Příjemce dotace:
Jihočeský kraj, IČ: 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
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 2014 a v souladu s odst. 13 odůvodnění rozhodnutí č.j.
MV-18091-10/PO-IZS-2014 ze dne 6. března 2014, se rozhodnutí č.j. MV-10891-10/PO-IZS-2014
ze dne 6. března 2014, 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 „2 617 000,- Kč“ nahrazuje částkou
„3 360 000,- Kč“.

2.

V odůvodnění citovaného rozhodnutí se odst. 4 bod 4. věta poslední, která zní:
„Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 2 617 000,- Kč se na zabezpečení
činností uvedených v odst. 4 bodu 2., 3. a 4. tohoto rozhodnutí vyčleňuje obcím částka
2 377 000,- Kč.“ nahrazuje větou: “Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši
3 360 000,- Kč se na zabezpečení činností uvedených v odst. 4 bodu 2., 3. a 4. tohoto
rozhodnutí vyčleňuje obcím částka 3 120 000,- Kč.“

3.

V odůvodnění citovaného rozhodnutí se za odst. 16 doplňuje nový odstavec, který zní:
„(17) Nevyčerpaná dotace může být vrácena nejpozději k 31. prosinci 2014 na účet
poskytovatele dotace, v souladu s příslušnými právními předpisy.“

4.

Ostatní údaje uvedené v původním rozhodnutí zůstávají beze změny.

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

