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PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

(DÁLE JEN „DOTAČNÍ PROGRAM“) 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo dotační program 

na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje. 

Čl. I. 

Účel dotace 

Dotační program byl zřízen za účelem systematické podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje (dále jen „kraj“) a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života, zdraví, majetku 

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Čl. II. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 

požární ochrany1. 

Čl. III. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 

Konkrétní vyčleněná částka pro účel dotačního programu bude uvedena ve vyhlášení dotačního 

programu po schválení rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok. 

Čl. IV. 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě bude uvedena ve vyhlášení dotačního programu 

po schválení rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok. 

Čl. V. 

Okruh způsobilých žadatelů 

Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce a je zařazena do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, které jsou součástí 

kraje. 

Čl. VI. 

Lhůta pro podání žádosti 

Konkrétní lhůta pro podání žádosti bude uvedena ve vyhlášení dotačního programu. 

Čl. VII. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Kritéria pro hodnocení žádosti budou uvedena v pravidlech dotačního programu zveřejněných 

při vyhlášení dotačního programu. 

                                                           
1 § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 



Čl. VIII. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Konkrétní lhůta pro rozhodnutí o žádosti bude uvedena ve vyhlášení dotačního programu. 

Čl. IX. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace budou uvedeny v pravidlech dotačního programu 

zveřejněných při vyhlášení dotačního programu. 

Čl. X. 

Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti 

Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti bude uveden v pravidlech výše uvedeného dotačního programu 

zveřejněných při vyhlášení programu. 

Čl. XI. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí 

nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech. 

2. Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017 zmocnilo Radu kraje 

k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X. programu. 

3. Dotační program se přijímá pro období od 1. 1. 2018. 

4. Usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017 se ruší Pravidla 

zastupitelstva kraje pro poskytování dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ schválená usnesením zastupitelstva kraje 

č. ZK 568/12/16 ze dne 20. 12. 2016. 

5. Na příjemce dotace, kteří obdrželi dotaci před nabytím účinnosti dotačního programu, se budou 

vztahovat práva a povinnosti, které vyplývají z programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí Karlovarského kraje“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 568/12/16 

ze dne 20. 12. 2016. 

6. Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017. 

7. Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení. 

8. Dotační program je k dispozici na odboru bezpečnosti a krizového řízení a v elektronické podobě 

na internetových stránkách kraje (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-

dotace.aspx). 

Karlovy Vary dne 28. 12. 2017 
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