Příloha k č.j. MV-36260-2/PO-IZS-2019

Souhrn žádostí obcí
Program: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce 1 na rok 2019
Poskytovatel: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 4
I. Údaje o kraji
Kraj:
Adresa sídla kraje
Ulice:

Číslo orientační:

Číslo popisné:

Část obce:

Obec:

Země:

PSČ:

IČO:

Česká republika

Útvar krajského úřadu, který bude dotaci vyplacenou prostřednictvím kraje
administrovat
Název útvaru:

Kontaktní údaje na odpovědného pracovníka
Příjmení:
E-mail:

Jméno:
@

Telefon:

+420

Bankovní spojení, na které mají být finanční prostředky dotace pro obce
poskytované prostřednictvím kraje převedeny
Předčíslí účtu:
Kód banky:

1

Číslo účtu:
0710

Česká národní banka

Vybraná obec (dále jen „obec“) je obec zřizující jednotku SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III podle
přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zabezpečující výjezd v
souladu s platnými právními předpisy.
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II. Údaje o účelu
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů dotaci na výdaje spojené s činností
jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí. Prostřednictvím uvedené dotace plní
krajský úřad a Magistrát hl. m. Prahy povinnost uvedenou v § 27 odst. 1 písm. d) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
III. Lhůta dosažení účelu
Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2019.
VI. Účel a výše požadované dotace
Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybrané
obce ve formě dotace na:
a)

zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II 2, která
zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 3 po
vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2
nejméně dvou družstev, o zmenšeném početním stavu 4, ve složení velitel, strojník a
dva hasiči. Členové jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby 5.
Celkový souhrn žádostí obcí za oblast podpory: zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce kategorie JPO II (dále jen „akceschopnost“) s požadovanou výší dotace byl
HZS kraje vygenerován z Evidenčního dotačního systému (dále jen „EDS“) na základě
podaných žádostí obcí o dotaci, přijatých elektronickou cestou prostřednictvím
Jednotného dotačního portálu RISPF – pod záštitou MF a je přiložen v příloze č. 1
tohoto souhrnu. Tato příloha podepsaná statutárním zástupcem krajského úřadu je
jeho nedílnou součástí.
Výše požadované dotace na
akceschopnost (v Kč):

b)

mzdové výdaje a zákonné pojistné člena vykonávajícího službu v jednotce SDH
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 a v souladu s
§ 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o požární ochraně“). Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit
40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky
SDH obce.
Celkový souhrn žádostí obcí za oblast podpory: mzdové výdaje a zákonné pojistné
člena vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako
svoje zaměstnání v pracovním poměru (dále jen „mzdové výdaje a zákon. poj.“)
s požadovanou výší dotace byl HZS kraje vygenerován z Evidenčního dotačního
systému (dále jen „EDS“) na základě podaných žádostí obcí o dotaci, přijatých
elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF – pod
záštitou MF a je přiložen v příloze č. 2 tohoto souhrnu. Tato příloha podepsaná
statutárním zástupcem krajského úřadu je jeho nedílnou součástí.
Výše požadované dotace na mzdové
výdaje a zákon. poj. (v Kč):
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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.
4
§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
5
§ 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002
Sb.
3

2

V. Celková požadovaná výše dotace:
CELKOVÁ výše požadované dotace
(v Kč):

V……………………………………………….. dne …………………………………………….

……………………………………………....
Jméno a podpis statutárního zástupce
krajského úřadu
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