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U s n e s e n í  

ze 3. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 29. 4. 2021 od 10:00 hodin  
v zasedací místnosti č. 118 budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Mgr. Petr Kubis, Ing. Oldřich Volf, Ph.D., Ing. Jiří Kiss, Roman Melničuk, Alois 

Minář (od 10.20 h), Karel Kyller, Jiří Karas 

Omluveni:   Mgr. Radek Matuška, Josef Černý   

Ostatní účastníci:  Mgr. Roman Sviták, vedoucí OBKŘ KÚ KK 

 

 

1) Zahájení jednání a schválení programu jednání 

usnesení č. KH 14/04/21 

Komise projednala a schvaluje program jednání. 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Komise projednala a bere na vědomí kontrolu plnění úkolů. 

usnesení č. KH 15/04/21 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3) Posouzení žádostí o dotace pro JSDH obcí na rok 2021, zpracování návrhu na poskytnutí dotace 

a předložení návrhu orgánu kraje k rozhodnutí 

Usnesení č. KH 16/04/21 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje obci Drmoul v dotačním podprogramu č. 7 ve výši 68 000 Kč  a obci Merklín v dotačním 

podprogramu č. 10 ve výši 210 000 Kč, neboť nebyly splněny podmínky vyhlášených pravidel, 

dle zpracovaného návrhu č. 2 na vyřazení 2 žadatelů. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KH 17/04/21 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

u ostatních 67 žádostí o celkovém objemu 9 095 791 Kč, dle zpracovaného návrhu č. 1 na poskytnutí 

dotací. 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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4) Různé 

Usnesení č. KH 18/04/21 

Komise žádá HZS o vyčíslení nákladů na obnovu a rozšíření materiálně technického zabezpečení HZS 

k řešení problematiky epidemie Covid-19 v podmínkách Karlovarského kraje při plnění mimořádných 

úkolů ve smyslu § 3 z.č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru, případně podání žádosti 

o individuální dotaci na finanční zabezpečení takto vyčíslených nákladů. 

 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

V Karlových Varech dne 11. května 2021 

 

 

Zapsal: Mgr. Daniel Straka v. r.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Petr Kubis v. r.  

 předseda komise 


