STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
5. schůze rady města dne: 07.03.2017
Bod pořadu jednání:
Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2017 z Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje
Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné působnosti
za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Protože se často
jedná o speciální vybavení, nejedná se o malé náklady. Získáním dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje lze snížit nároky na městský rozpočet až o 60% z celkových nákladů na toto
vybavení.
Jedná se celkem 5 žádostí na nákup 48 ks zásahových přileb /456.000,- vč. DPH/, 30 ks zásahových
obleků / 405.000,- K vč. DPH/, 4 ks suchých obleků pro práci na vodě /136.000,- Kč vč. DPH/,
lanového navijáku/ 74.000,- Kč vč. DPH/ a 2 ks přívěsných vozíků za dopravní automobily /
84.000,- Kč vč. DPH/.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Zajištění akceschopnosti výjezdových jednotek

Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:

Fadrhonc Jindřich, Ing.

Předkládá:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. finanční a obsahový rámec žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ a předložení žádostí
o poskytnutí příspěvků na rok 2017 z Dotačního fondu Libereckého kraje - „Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“

2. pořízení 48 ks zásahových přileb pro jednotky dobrovolných hasičů města Liberec
v celkové ceně 456.000,- Kč vč. DPH

3. pořízení 30 ks zásahových obleků pro jednotky dobrovolných hasičů města Liberec
v celkové ceně 405.000,- Kč vč. DPH

4. pořízení 4 ks suchých obleků pro práci na vodě pro JSDH Růžodol I a Machnín, jednotky
předurčené pro práci na vodě v celkové ceně 136.000,- Kč vč. DPH

5. pořízení lanového navijáku pro JSDH Pilínkov, jednotku předurčenou na živelné pohromy,
větrné smrště a sněhové kalamity v celkové ceně 534.000,- Kč vč. DPH

6. pořízení 2 ks přívěsných vozíků za dopravní automobily pro JSDH Vesec a Machnín
v celkové ceně 84.000,- Kč vč. DPH

ukládá
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení předložit zpracované žádosti
Krajskému úřadu Libereckého kraje;
P: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
T: 20.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné působnosti za povinnost
udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Protože se často jedná
o speciální vybavení, nejedná se o malé náklady. Získáním dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje lze snížit nároky na městský rozpočet až o 60% z celkových nákladů na toto vybavení.
Jedná se celkem 5 žádostí na nákup 48 ks zásahových přileb /456.000,- vč. DPH/, 30 ks zásahových
obleků / 405.000,- K vč. DPH/, 4 ks suchých obleků pro práci na vodě /136.000,- Kč vč. DPH/,
lanového navijáku/ 74.000,- Kč vč. DPH/ a 2 ks přívěsných vozíků za dopravní automobily /
84.000,- Kč vč. DPH/.
31. 1. 2017 schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje výzvu pro podání žádostí o příspěvky
z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2016.
Termín pro podávání žádostí je od 6. 3. 2017 do 20. 3. 2017.
V letošním roce byla vypsána pouze jedna výzva v celkové hodnotě 14.006.787,52,- Kč.
Tato výzva je zaměřena na nákup, opravu a úpravu mobilní požární techniky, nákup věcných prostředků
požární ochrany a opravy, úpravy a výstavbu objektů požární ochrany, nákup dýchacích přístrojů,
mobilních radiostanic, vybavení pro jednotky předurčené pro zásahy na vodě apod.
U žádostí na tuto výzvu je dotace až 60 % celkových způsobilých výdajů a vlastní podíl žadatele 40%.
Podrobně náklady včetně vlastního podílu města jsou vyčísleny v tabulce /viz níže/.

Přehled jednotlivých žádostí, včetně finančních nákladů
Název žádosti

Celkové
výdaje v Kč

1.

48 ks zásahových 456.000,- Kč
přileb pro
jednotky
dobrovolných
hasičů města
Liberec

2.

30 ks zásahových 405.000,-Kč
obleků pro
jednotky
dobrovolných
hasičů města
Liberec

Předpokládaný
příspěvek z DF
LK
273.600,- Kč

Předpokládaný
podíl SML

Důvod podání žádosti

182.400,-Kč

243.000,-Kč

162.000,-Kč

Toto vybavení musí mít jednotky
ve výbavě, v souladu s vyhláškou
č. 247/2001 Sb. o organizaci
a činnosti jednotek požární
ochrany a aby splňovaly nařízení
kraje 2/2012 Sb. kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany. Stávající přilby
byly pořízeny v roce 2004 a končí
jim životnost. Jedná se o druhou
etapu výměny, první proběhla
v roce 2016, kdy bylo vyměněno
prvních 48 přileb.
Toto vybavení musí mít jednotky
ve výbavě, v souladu s vyhláškou
č. 247/2001 Sb. o organizaci
a činnosti jednotek požární
ochrany a aby splňovaly nařízení
kraje 2/2012 Sb. kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany. Tyto zásahové
obleky nahradí firemany pořízené
v roce 2003, kterým již končí
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3.

pořízení 4ks
suchých obleků
zn. Ursuit pro
jednotky
předurčené pro
práci na vodě, 2
ks pro JSDH
Růžodol a 2 ks
pro JSDH
Machnín

136.000,-Kč

81.600,-Kč

54.400,-Kč

4.

pořízení
lanového
navijáku zn.
Dragon Winch
5,5 t pro JSDH
Pilínkov

74.000,- Kč

44.400,- Kč

29.600,-Kč

5.

84.000,- Kč
pořízení 2 ks
přívěsných
vozíků pro JSDH
Machnín a Vesec

50.400,- Kč

33.600, Kč

životnost a jsou již značně
opotřebeny.
Toto vybavení musí mít jednotky
ve výbavě, v souladu s vyhláškou
č. 247/2001 Sb. o organizaci
a činnosti jednotek požární
ochrany a aby splňovaly nařízení
kraje 2/2012 Sb. kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany. JSDH Růžodol
I a Machnín jsou jednotky
předurčené pro práci na vodě,
suché obleky dosud ve výbavě
neměly a tyto obleky jsou
využitelné i při záchraně osob
pod kterými s e probořil led
Toto vybavení musí mít jednotky
ve výbavě, v souladu s vyhláškou
č. 247/2001 Sb. o organizaci
a činnosti jednotek požární
ochrany a aby splňovaly nařízení
kraje 2/2012 Sb. kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany. JSDH Pilínkov
je jednotka předurčená na živelné
pohromy a větrné smrště a proto
je lanový naviják důležitým
vybavením při likvidaci
popadaných stromů
a zprůchodňování komunikací.
Toto vybavení musí mít jednotky
ve výbavě, v souladu s vyhláškou
č. 247/2001 Sb. o organizaci
a činnosti jednotek požární
ochrany a aby splňovaly nařízení
kraje 2/2012 Sb. kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany. V loňském roce
JSDH Vesec a Machnín obdržely
nové dopravní automobily,
doplnění vybavení o přívěsné
vozíky, jim umožní přepravovat
vetší množství vybavení a zvýší
akceschopnost jednotek

Vlastní podíl města bude hrazen z rozpočtu odboru kancelář tajemníka, oddělení krizového řízení.
Doporučení odboru kancelář tajemníka
Schválit obsahový a finanční rámec navržených žádostí a jejich podání do Dotačního fondu Libereckého
kraje - „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“
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Přílohy:
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