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: 06.03.2018
Bod pořadu jednání:
Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2018 z Dotačního fondu Libereckého kraje - "Podpora
rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji"
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 / viz příloha č. 1/.
Jedná se celkem 5 žádostí - na nákup ochranných pomůcek pro hasiče / 18 ks zásahových přileb,
12 ks zásahových obleků, 30 ks ochranných kukel za 379 500 Kč/, 4 ks suchých obleků pro práci
na vodě /100 000 Kč vč. DPH/, opravy cisternových stříkaček ve Vesci a Vratislavicích / 310 000
Kč vč. DPH/, 2 ks přenosných motorových stříkaček Tohatsu a motorového kalového čerpadla
HONDA / 585 000 Kč vč. DPH/, nákup materiálu pro jednotku předurčenou pro ochranu
obyvatelstva / 25 000 Kč vč. DPH /.

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

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:
Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

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 z Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora
rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ dle přílohy č. 1.
a) Nákup ochranných pomůcek pro dobrovolné hasiče / 18 ks zásahových přileb, 12 ks
zásahových obleků, 30 ks ochranných kukel / v celkové ceně 379.500,- Kč vč. DPH.
b) Nákup 4 ks suchých obleků pro práci na vodě pro JSDH Vratislavice a Machnín,
jednotky předurčené pro práci na vodě v celkové ceně 100.000,- Kč vč. DPH.
c) Opravy cisternových stříkaček ve JSDH Vesec a Vratislavice v celkové ceně
310.000,- Kč vč. DPH.
d) Nákup 2 ks přenosných motorových stříkaček a kalového čerpadla pro
JSDH Růžodol a Vratislavice v celkové ceně 585.000,- Kč vč. DPH.
e) Nákup materiálu pro jednotku předurčenou pro ochranu obyvatelstva
JSDH Karlinky v celkové hodnotě 25.000,- vč. DPH.

2. Předložení žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2018 z Dotačního fondu Libereckého
kraje – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“.

ukládá
vedoucímu odboru kancelář tajemníka, ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení
předložit zpracované žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje a Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje;
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 19.03.2018

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 / viz
příloha č.1/.
Jedná se celkem 5 žádostí - na nákup ochranných pomůcek pro hasiče / 18 ks zásahových přileb,
12 ks zásahových obleků, 30 ks ochranných kukel za 379.500,- Kč/, 4 ks suchých obleků pro práci
na vodě /100.000,- Kč vč. DPH/, opravy cisternových stříkaček ve Vesci a Vratislavicích / 310.000,Kč vč. DPH/, 2 ks přenosných motorových stříkaček Tohatsu a motorového kalového čerpadla
HONDA / 585.000,- Kč vč. DPH/, nákup materiálu pro jednotku předurčenou pro ochranu
obyvatelstva / 25.000,- vč. DPH /.
30. 1. 2018 schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje výzvu pro podání žádostí o příspěvky
z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018
Termín pro podávání žádostí je od 5. 3. 2018 do 19. 3. 2018.
V letošním roce byla vypsána pouze jedna výzva v celkové hodnotě 15.345.788,17,- 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 a pro ochranu
obyvatelstva, nákup čerpadel apod.
U žádostí na tuto výzvu je dotace až 60 % celkových způsobilých výdajů a vlastní podíl žadatele 40%.
Podrobně jsou náklady vyčísleny v příloze č. 1.
Obec může podat maximálně dvě žádosti v obecné části a 6 výzev v části speciální.
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“

Přílohy:
5.rada 2018 žádosti do FPO- příloha
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Příloha č. 1: Přehled jednotlivých žádostí, včetně finančních nákladů
Název žádosti

1.

2.

3.

Celkové
výdaje v Kč

Nákup ochranných 379.500,- Kč
pomůcek pro
dobrovolné hasiče /
18 ks zásahových
přileb, 12 ks
zásahových obleků,
30 ks ochranných
kukel /

Předpoklád
aný
příspěvek
z DF LK
227.700,- Kč

Předpoklád
aný podíl
SML

Důvod podání žádosti

151.800,-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. Jedná se o
průběžnou obměnu zásahových
obleků a 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. JSDH Vratislavice
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 se
probořil led.
Cisternové automobilové stříkačky
musí udržovat obec
v provozuschopném stavu v rámci
zajištění akceschopnosti jednotek.

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

100.000,-Kč

60.000,-Kč

40.000,-Kč

Opravy
cisternových
stříkaček ve JSDH
Vesec a
Vratislavice
v celkové ceně
310.000,- Kč vč.
DPH.

310.000,- Kč

186.000,- Kč

124.000,- Kč

4.

5.

Nákup 2 ks
přenosných
motorových
stříkaček a
kalového čerpadla
pro JSDH Růžodol
a Vratislavice

585.000,- Kč

351.000,- Kč

234.000,-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

Nákup materiálu
pro jednotku
předurčenou pro
ochranu
obyvatelstva JSDH
Karlinky

25.000,- Kč

17.500,- Kč

7.500, 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. JSDH Karlinky je
jednotka předurčená pro ochranu
obyvatelstva.

