STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 6. zasedání zastupitelstva města 27.06.2019

Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 2 148 800 Kč

Zpracoval:

Močárková Lucie, Mgr. - pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru Kancelář
tajemníka

Projednáno: 12 RM 18.6.2019
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 2.148.800,-Kč.
Z toho bude 329.400,- Kč použito na nákup osobních ochranných prostředků (zásahové oděvy, obuv,
rukavice, kukly), 97.500,- na nákup čerpadel, 600.000,- Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky
JSDH Vratislavice a 21.900,- Kč na dovybavení JSDH Karlinky jednotky předurčené pro ochranu
obyvatelstva (elektrocentrála, vybavení nafukovacího stanu), 100.000,- na nákup dýchacích přístrojů a
termokamer, 1.000.000,- Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec.
Každý rok žádá statutární město Liberec o příspěvky z Dotačního fondu Libereckého kraje na vybavení
výjezdových jednotek dobrovolných hasičů zřizovaných městem. V letošním roce bylo podpořeno všech
6 žádosti o poskytnutí dotace, které statutární město Liberec podalo.
Vlastní podíly města budou financovány z rozpočtu odboru kancelář tajemníka, oddělení krizového
řízení.

Název dotačního titulu

Celková částka

Účelová dotace

Podíl SML

z DF LK
1. Nákup osobních ochranných
prostředků (zásahových přileb,
549.000,- Kč
obleků, kukel a obuvi) pro JSDH
města Liberec
2. Nákup plovoucích čerpadel a
motorového kalového čerpadla
3. Oprava cisternové automobilové
stříkačky JSDH Vratislavice.
4. Dovybavení JSDH Karlinky,
jednotky předurčené pro ochranu
obyvatelstva (elektrocentrála,
dovybavení stanu)
5. Nákup věcných prostředků
požární ochrany (dýchací
přístroje, termokamery)

162.500,-Kč

329.000,- Kč

219.600,- Kč

97.500,-Kč

65.000,-Kč

1.000.000,- Kč 600.000,- Kč

400.000,-Kč

36.500,- Kč

21.900,- Kč

14.600,-Kč

303.000,- Kč

100.000,- Kč

203.000,- Kč

6. Pořízení cisternové automobilové
7.000.000,- Kč 1.000.000,- Kč
stříkačky pro JSDH Vesec
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

3.500.000,- Kč/
2.500.000,- Kč
státní dotace

