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Název:
Financování a přijetí dotací na akce „Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)“, „Nákup nového
dopravního automobilu“ oboje pro JSDH Boletice nad Labem, „Nákup vybavení nových ochranných a
technických prostředků pro JSDH města Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotací na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS), nákup
nového dopravního automobilu a na nákup vybavení nových ochranných a technických prostředků pro
jednotky SDH města Děčína z dotačního programu „Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok
2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
přijetí těchto dotací.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 21 16 36 08 ze dne 5. 10. 2021 projednala přijetí dotací na nákup cisternové
automobilové stříkačky (CAS), nákup nového dopravního automobilu a na nákup vybavení nových
ochranných a technických prostředků pro jednotky SDH města Děčína z dotačního programu „Program na
podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín schválit přijetí těchto dotací.

Cena:

1 770 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Děčín schválilo usnesením č. ZM 21 04 03 04 ze dne 29. 4. 2021 přijetí dotace k akci
„Nákup hasičského dopravního automobilu pro JSDH Boletice nad Labem“ a současně dofinancování akce z
vlastních zdrojů města Děčín. Dále Zastupitelstvo města Děčín schválilo usnesením č. ZM 21 06 05 01 ze dne
24. 6. 2021 přijetí dotace k akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)“ pro JSDH Boletice nad
Labem a současně dofinancování akce z vlastních zdrojů města Děčín. Obě schválené dotace jsou z
dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra.
Tyto žádosti prošly u Ministerstva vnitra prvními koly schvalovacího procesu a byly vydány dokumenty
„Registrace akce“, kdy byla pro statutární město Děčín alokována dotace ve výši 2 500 tis. Kč na cisternovou
automobilovou stříkačku a 450 tis. Kč na dopravní automobil.
Dále Rada města usnesením č. RM 21 10 36 03 ze dne 25. 5. 2021 projednala přípravu žádosti o dotaci na
nákup nového hasičského dopravního automobilu pro JSDH Boletice nad Labem, usnesením č. RM 21 10 36
04 ze dne 25. 5. 2021 projednala přípravu žádosti o dotaci na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
(CAS) pro JSDH Boletice nad Labem a usnesením č. RM 21 12 29 01 ze dne 22. 6. 2021 projednala přípravu
žádosti o dotaci na nákup nových ochranných a technických prostředků pro JSDH města Děčín. Všechny tyto
žádosti byly podány do dotačního programu „Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2021“
vyhlášeného Ústeckým krajem s tím, že v případě získání dotace bude jejich přijetí předloženo ke schválení
Zastupitelstvu města Děčín.
Žádosti o dotace byly v rámci schvalovacího procesu Ústeckého kraje schváleny a statutárnímu městu Děčín
byly alokovány finance v této výši:
1) na dopravní automobil ve výši 300 tis. Kč
2) na cisternovou automobilovou stříkačku ve výši 1 250 tis. Kč
3) na vybavení pro jednotky SDH v celkové výši 220 tis. Kč
Celková výše dotací z Ústeckého kraje na tyto akce je ve výši 1 770 tis. Kč.
Celkové odhadované náklady na pořízení dopravního automobilu pro rok 2022 jsou 1 435 tis. Kč a na pořízení
cisternové automobilové stříkačky 7 000 tis. Kč. Vybavení pro jednotky SDH ve výši 245 tis. Kč bylo
nárokováno již v rozpočtu pro rok 2021.
Finanční prostředky 8 435 tis. Kč na předfinancování akcí jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu pro rok 2022 na
ORJ 029. Z toho celková dotace na pořízení dopravního automobilu a CAS by měla být ve výši 4 500 tis. Kč.
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