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               Ing. Zdeněk Štětina, ředitel Krajského úřadu 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:  15.10.2013 

Č.j.: 148277 /2013/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Navrátil Luboš / 257 280 156 

 

                                                                                                        dle rozdělovníku   

 

         

 

 

 

 

Věc: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v souladu s Rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR 

č.j.: MV-112130-10/PO-IZS-2013 na pokrytí mimořádných finančních nákladů pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 

2013 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

 
        v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje č. 6-8/2013/ZK ze dne 23. 9. 2013 a vydaným 

Rozhodnutím MV – GŘ HZS ČR  č.j.: MV-112130-10/PO-IZS-2013 ze dne 27.9.2013 je poskytnuta do 

rozpočtu obce účelová neinvestiční dotace, která je poskytována ve smyslu ustanovení § 14 zákona             

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 

      

Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR a rozpis HZS Středočeského kraje určuje účel a rozdělení dotace následovně: 

1.    Úhradu mimořádných výdajů spojených s činností jednotek SDH obcí se zásahy jednotek SDH 

obcí při provádění povodňových prací v  obci, která je jejich zřizovatelem, podle § 68 odst. 1 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

požární ochraně“), výše dotace a  rozdělení je uvedeno v příloze č.1.  

2.   Úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotek SDH vybraných obcí zasahující 

zpravidla mimo územní obvod jejich 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, výše dotace a rozdělení je uvedeno 

v příloze č.2.  

  Finanční prostředky dotace mezi jednotlivými částmi dotace uvedené v bodech 1. a 2. jsou mezi 

těmito částmi převoditelné. 

3.    Na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich 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.), výše dotace a rozdělení je uvedeno v příloze č.3. 
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V případě, že obec již čerpala finanční prostředky na výše uvedené účely v bodech 1 až 3 

z krajem poskytnuté dotace (zálohy, UZ 98011) na prvotní náklady a opatření po povodni, je 

obec povinna tyto finanční prostředky při vyúčtování dotace (UZ 98011) na prvotní náklady 

a opatření po povodni vrátit tak, aby nedošlo k duplicitní úhradě předmětných nákladů na 

činnost jednotek SDH obce. 

Dotace je určena na zabezpečení výdajů uvedených v bodech 1 až 3 v období od 1.června 2013 

do 31. prosince 2013. 

Obec se při použití dotace řídí rozpočtovými pravidly, poskytnuté rozpočtové prostředky se 

zařazují dle platné rozpočtové skladby na položku  4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů, 

účelový znak je ÚZ 14 022.  

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. Nevyčerpaná dotace bude vrácena na účet poskytovatele dotace, v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

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.  

Příjemce finančních prostředků je povinen poskytované finanční prostředky vypořádat 

s krajem 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. 

 

 Vydané Rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR  č.j.: MV-112130-10/PO-IZS-2013 ze dne 

27.9.2013 je vyvěšeno na webových stránkách Středočeského kraje http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/instituce/krizove-rizeni/financovani-jednotek-SDH/ 

 

 

          Ing. Zdeněk Štětina 

      ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č.1:  Úhrada výdajů JSDHO spojených se zásahem v obci, která je jejich zřizovatelem, při 

provádění povodňových prací.(2 listy) 

Příloha č.2:  Úhrada mimořádných výdajů spojených se zásahy JSDHO zasahujících mimo územní 

obvod jejich zřizovatele při provádění povodňových prací.(6 listů) 

Příloha č.3:  Přidělená dotace na vybavení jednotek SDHO věcnými prostředky pro zabezpečení 

jejich akceschopnosti neinvestiční povahy.(20 listů) 
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