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Příloha č. 1 zápisu 

U s n e s e n í  
z 11. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 3. 7. 2019 od 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

1) Zahájení a schválení programu, odhlasování přítomnosti hostů 

usnesení č. 21/07/19 
 
Komise projednala a schvaluje program jednání a souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli 
přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

2) Kontrola pln ění úkolů 

Bez usnesení. 
 

3) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 450 000 Kč od města Rotava na pořízení nového 
dopravního automobilu pro JSDH obce (DA roku 2018) 

usnesení č. 22/07/19 
 
Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 450 000 Kč městu Rotava na pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDH obce. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
4) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 500 000 Kč od města Rotava na technické 

zhodnocení rekonstrucí CAS 32 T818 (REK_CAS roku 2018) 

usnesení č. 23/07/19 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 500 000 Kč městu Rotava na technické zhodnocení rekonstrukci CAS 32 
T818 pro JSDH obce. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
5) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 120 000 Kč od města Kynšperk na Ohří  

na pořízení termokamery pro JSDH obce v roce 2019 

usnesení č. 24/07/19 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 120 000 Kč městu Kynšperk nad Ohří na pořízení termokamery pro JSDH 
obce v roce 2019. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 



2 

 
6) Přehled požadavků o dotaci JSDH obcí pro sestavení návrhu rozpočtu Karlovarského kraje  

na rok 2020 

usnesení č. 25/07/19 

Komise projednala a schvaluje změny Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního Programu  
na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2020 a doporučuje 
odboru bezpečnosti a krizového řízení předložit je orgánu kraje ke schválení v navrhovaném znění. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
7) Návrh způsobu financování Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajského sdružení 

hasičů Karlovarského kraje formou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

Bez usnesení. 
 

8) Různé 

a) projednání žádosti Hasičů Ostrov o finanční sponzoring ve výši 30 000 Kč na akci „Společně 
k cíli s hasiči“ 

Bez usnesení. 
 
 

b) Poskytování dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu JSDH obcí 
Karlovarského kraje, administrace smluv 

Bez usnesení. 

V Karlových Varech dne 15. 7. 2019 
 
 

 

Zapsala: Dana Tvrdá, v.r. 

                    
  
 Mgr. Petr Kubis, v.r. 
 předseda komise 


