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U s n e s e n í  

z 5. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 22. 6. 2021 od 10:00 hodin  
v místnosti Krizového štábu Karlovarského kraje v budově Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje, Krajského ředitelství, Závodní 205, 360 06, Karlovy Vary 
 

Přítomni:  Mgr. Petr Kubis, Ing. Oldřich Volf, Ph.D., Ing. Jiří Kiss, Mgr. Radek Matuška, 

Alois Minář, Jiří Karas, Josef Černý, Roman Melničuk 

Omluveni:   Karel Kyller 

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

 

Jednání zahájil v 10:00 hod. a ukončil v 11:30 hod. předseda komise Mgr. Petr Kubis. 

 

1) Zahájení jednání a schválení programu jednání 

 

Usnesení č. KH 23/06/21 

Komise projednala a schvaluje program jednání. 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

 

Bez usnesení 

 

 

3) Příprava a projednání podnětů k aktualizaci a úpravě dotačních pravidel dotačního programu 

na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Usnesení č. KH 24/06/21 

Komise schvaluje návrh na rámcovou změnu pravidel u dotačního podprogramu 7 - Vybavení JSDH obce 

novými osobními ochrannými prostředky hasiče, a to rozšířením okruhu žadatelů, kdy žadatelem tohoto 

podprogramu může být obec, která je zřizovatelem JSDH jakékoliv kategorie a nově by mohly být podány 

dvě žádosti o dotace, přičemž počet souběžně podaných žádostí by činil maximálně 2. 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KH 25/06/21 

Komise schvaluje návrh na rámcovou změnu pravidel u dotačního podprogramu 5 Vybavení JSDH obce 

novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením a to vyřazením tohoto dotačního podprogramu. 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KH 26/06/21 

Komise schvaluje návrh na rámcovou změnu pravidel u dotačního podprogramu 1 Pořízení nové CAS 

nebo rekonstrukce CAS v rámci programu zabezpečovaného MV – GŘ HZS ČR pro příslušný kalendářní 

a to vyřazením technického zhodnocení rekonstrukcí velkoobjemové CAS a nově nahrazením a doplněním 
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použití dotace na: a) pořízení nové „maloobjemové“ CAS maximálně 1.000.000 Kč, b) pořízení nové 

„velkoobjemové“ CAS maximálně 2.000.000 Kč, přičemž podrobná specifikace uvedených CAS bude 

nadefinována na příští jednání komise ze strany HZS. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4) Různé 

 

Bez usnesení. 

 

 

V Karlových Varech dne 30. června 2021 

 

 

Zapsal: Mgr. Daniel Straka v. r. 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Mgr. Petr Kubis v. r.  

 předseda komise 


