KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU
KARLOVARSKÉHO KRAJE
NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(dále jen „dotační program“)
Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schvaluje a vyhlašuje shora
uvedený dotační program a přijímá tato pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci shora uvedeného dotačního programu.
Čl. I.
Účel dotace1
Dotační program se zřizuje za účelem systematické podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
(dále jen „JSDH 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 účelu2
Důvodem vyhlášení dotačního programu je zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami
požární ochrany3.
Čl. III.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného
účelu4
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 11 400 000
Kč pro rok 2022.
Čl. IV.
Minimální a maximální výše dotace v jednotlivém případě5
Minimální výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) je stanovena pouze u
podprogramu 3 a u ostatních podprogramů není stanovena. Maximální výše dotace v jednotlivém
případě (rozumí se jedna žádost) je stanovena dále u každého podprogramu zvlášť. Žadatel může
v rámci dotačního programu podat maximálně 1 žádost, resp. 2 žádosti za níže uvedených podmínek.
A. Dotační podprogram 1 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky v rámci programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného
Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „MV– GŘ HZS ČR“) pro příslušný kalendářní rok na:
a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu
2 000 l.min– 1 a s nádrží na vodu o objemu do 5 000 l) maximálně 1 000 000 Kč.
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b) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu
3 000 l.min– 1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6 000 l v provedení s kabinou osádky
se sedadly pro 6 osob) maximálně 2 000 000 Kč.
B.

Dotační podprogram 2 Pořízení nového dopravního automobilu v rámci programu „Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného MV – GŘ
HZS ČR pro příslušný kalendářní rok – maximálně 450 000 Kč.

C. Dotační podprogram 3 Rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavba nové požární zbrojnice
v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“
zabezpečovaného MV – GŘ HZS ČR pro příslušný kalendářní rok – minimálně 450 000 Kč
a maximálně 1 000 000 Kč.
D. Dotační podprogram 4 Vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými –
maximálně 260 000 Kč.
E.

Dotační podprogram 5 Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení –
maximálně 130 000 Kč.

F.

Dotační podprogram 6 Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky hasiče –
maximálně 120 000 Kč.

G. Dotační podprogram 7 Obměna pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH
obce – maximálně 60 000 Kč.
H. Dotační podprogram 8 Vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými prostředky –
maximálně 80 000 Kč.
I.

Dotační podprogram 9 Pořízení nového užitkového terénního vozidla (dále jen „UTV“)
a přívěsu pro přepravu UTV – maximálně 250 000 Kč na pořízení nového UTV včetně přívěsu,
maximálně 210 000 Kč na pořízení nového UTV bez přívěsu a maximálně 40 000 Kč na pořízení
nového přívěsu pro přepravu UTV.

J.

Dotační podprogram 10 Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C – maximálně 15 000 Kč.

K. Dotační podprogram 11 Vybavení JSDH obce novou termokamerou – maximálně 130 000 Kč.
L.

Dotační podprogram 12 Vybavení JSDH obce věcnými prostředky PO pro hašení lesních
požárů (D– program) – maximálně 30 000 Kč.

Žadatel může podat maximálně jednu žádost o dotaci pro jednu zřizovanou JSDH obce, a to na jeden
z předmětů dotace uvedených v čl. IX. dotačního programu. Výjimkou jsou dotační podprogramy
č. 6 nebo č. 10 uvedené výše a v čl. IX. odst. 3 písm. F a J, které umožňují souběžné podání druhé
žádosti v jiném podprogramu. Při splnění těchto podmínek lze tedy podat maximálně dvě žádosti. V
případě nesplnění těchto podmínek budou všechny žádosti podané tímto žadatelem vyřazeny a dotace
nebude poskytnuta.
Čl. V.
Okruh způsobilých žadatelů6
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.
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Čl. VI.
Podmínky a lhůta pro podání žádosti7
1. Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr– karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem)
elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 20. 1. 2022, od 9:00 hod.
─ do 27. 1. 2022, do 14:00 hod.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje
před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů
předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou
a uloženou žádost odeslat.
2. V případě závažných technických obtíží při příjmu elektronických žádostí si poskytovatel
vyhrazuje právo pozastavit či zcela zastavit jejich příjem. V takovém případě může poskytovatel
dokončit přijímání žádostí v listinné podobě. O aktuální situaci bude poskytovatel vždy
informovat na svém portálu http://www.kr– karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled– dotace.aspx
a na informačním portálu http://programy.kr– karlovarsky.cz.
3. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný
elektronický podpis8. Uznávaným elektronickým podpisem9 se rozumí zaručený elektronický
podpis10 založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný
elektronický podpis10. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského
kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu
Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické
podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti.
Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele a všech příloh v listinné
podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek
(ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2:
a) žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje
b) přílohy k žádosti.
4. Žadatelé, kteří se do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím portálu
národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita), mohou využít tzv. fikci podpisu,
tj. nemusí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný
elektronický podpis.
5. Žadatelé, kteří:
a) nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný
elektronický podpis nebo
b) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím
informačního systému datových schránek nebo
c) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro
identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita),
musí:
a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
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d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů
po ukončení příjmu elektronických žádostí, tj. do 10. 2. 2022.
na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je
rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání
u doručovací služby.
6. Povinnými přílohami k žádosti jsou:
a) specifikace účelu dotace
b) doklad o vlastnictví bankovního účtu žadatele
c) plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci
Pokud žadatel podává více žádostí v rámci dotačního programu, dokládá přílohu b) a c) pouze
k první žádosti.
Čl. VII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti11
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na 120 pracovních dnů ode dne přijetí elektronické žádosti
v informačním systému Karlovarského kraje.
Čl. VIII.
Kritéria pro hodnocení žádosti, vyhodnocení žádosti12
1. Poskytovatel dotace vyhodnotí všechny došlé žádosti z hlediska jejich úplnosti a správnosti.
2. V případě, že žádost obsahuje vady nebo je žádost neúplná, poskytovatel dotace vyzve žadatele
(telefonicky a následně elektronickou poštou), aby vady odstranil nebo žádost doplnil,
a to nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy elektronickou poštou
k odstranění vad nebo doplnění žádosti.
3. Odstranění vad nebo doplnění žádosti může žadatel provést osobně opravou v již podané listinné
žádosti nebo samostatným podáním, ve kterém opravu nebo doplnění žádosti specifikuje.
4. Neúplná žádost je žádost, která i po provedené výzvě k doplnění po uplynutí lhůty pro doplnění
neobsahuje všechny povinné přílohy.
5. Žádost s vadami je žádost, která obsahuje vady i po provedené výzvě k odstranění vad po uplynutí
lhůty pro odstranění vad.
6. Poskytovatel posoudí žádosti obcí po formální a obsahové stránce a průběžně předá Hasičskému
záchrannému sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS kraje“) kopie žádostí obcí o dotaci13.
7. Žádost o dotaci, podle pravidel tohoto dotačního programu, je odborně posuzována HZS kraje
a Komisí Rady Karlovarského kraje pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského
kraje (dále jen „komise“).
8. Žádosti o dotaci hodnotí HZS kraje podle následujících zásad a zejména s přihlédnutím k:
a) účelnosti vybavení JSDH obce požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
ve smyslu ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
11
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b)

c)

d)
e)

zajištění akceschopnosti JSDH obce podle požadavků vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, pro zajištění plnění
základních úkolů jednotek požární ochrany podle § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
potřebnosti poskytnutí dotace z hlediska předurčenosti JSDH obce pro provádění
záchranných prací u dopravních nehod, plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva
nebo předurčenosti k zásahům v zónách havarijního plánování se zohledněním jejího
stávajícího vybavení a počtu zásahů za uplynulé 3 roky,
výši dotace poskytnuté konkrétní obci v předchozích 3 letech a zohlednění vyváženosti
rozložení podpory obcím kraje,
účelu žádosti v souladu s požadavky na plošné pokrytí JSDH v rámci kraje.

9. HZS kraje zpracuje ze žádostí souhrnný přehled všech požadavků (dále jen „pořadník žadatelů“)
za kraj na příslušný rozpočtový rok, který zašle poskytovateli v termínu do 30 kalendářních dnů
po ukončení elektronického příjmu žádostí.
10. Pořadník žadatelů projedná komise. Komise zpracuje návrh na poskytnutí dotace a předloží jej
orgánu kraje k rozhodnutí.
Čl. IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace, předmět dotace, poskytnutí dotace14
1. Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určené výlučně k naplnění shora uvedeného
účelu (tj. jsou účelově určeny) a lze je použít výlučně na investiční a neinvestiční výdaje
a podléhají finančnímu vypořádání.
2. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen těm žadatelům, jejichž žádosti jsou úplné a bez vad a byly
podány ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí, a kteří splnili všechny další podmínky pro
poskytnutí dotace specifikované dále v tomto článku.
3. Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům (dotačním podprogramům):
A. Dotační podprogram 1 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky v rámci programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného
MV – GŘ HZS ČR pro příslušný kalendářní rok.
a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky:
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II nebo JPO III. Dotace
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s požárním čerpadlem o jmenovitém
výkonu 2 000 l.min– 1 a s nádrží na vodu o objemu do 5 000 l) může dosáhnout
až 30 % nákladů akce v kalendářním roce, maximálně však 1 000 000 Kč.
b) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky:
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
a zároveň je tato jednotka uvedena v příloze č. 3 Koncepce požární ochrany Karlovarského
kraje (čj.: HSKV– 33– 2/2018– IZS). Dotace na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3 000 l.min– 1 a s nádrží na vodu
o objemu nad 6 000 l v provedení s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob, může dosáhnout
až 30 % nákladů akce v kalendářním roce, maximálně však 2 000 000 Kč.
B. Dotační podprogram 2 Pořízení nového dopravního automobilu v rámci programu „Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce a současně je příjemcem dotace pro účel
pořízení nového dopravního automobilu v rámci programu „Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného MV – GŘ HZS ČR
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pro příslušný kalendářní rok. Dotace na pořízení dopravního automobilu může dosáhnout
až 50 % nákladů akce v kalendářním roce, maximálně však 450 000 Kč.
C. Dotační podprogram 3 Rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavba nové požární
zbrojnice v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí“.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce a současně je příjemcem dotace pro účel
rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavby nové požární zbrojnice v rámci programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného
MV – GŘ HZS ČR pro příslušný kalendářní rok. Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice
nebo výstavbu nové požární zbrojnice může dosáhnout až 50 % nákladů akce v kalendářním
roce, minimálně však 450 000 Kč a maximálně však 1 000 000 Kč.
D. Dotační podprogram 4 Vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V
a má ve svém vybavení cisternovou automobilovou stříkačku. Na vybavení izolačními
dýchacími přístroji přetlakovými se poskytuje dotace v maximální výši 260 000 Kč.
Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % celkových
pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:

Izolační dýchací přístroj přetlakový
Náhradní tlaková lahev

Max. počet kusů v rámci způsobilých
(uznatelných) nákladů
JPO II
JPO III
JPO V
8
4
4
8
4
4

E. Dotační podprogram 5 Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V.
Na pořízení nových prostředků pro komunikaci a spojení se poskytuje dotace v maximální
výši 130 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně
10 % celkových pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:
Max. počet kusů
v rámci způsobilých
(uznatelných) nákladů
JPO II
JPO III
JPO V
Digitální mobilní radiostanice včetně montážní sady
(investice)
Přenosný tablet (kompatibilní s operačně taktickým
systémem užívaným v rámci kraje včetně SW vybavení
pro potřeby SDH obcí)

2

2

1

1

1

1

F. Dotační podprogram 6 Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky
hasiče.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, III nebo V pro zajištění
vybavení požárního družstva o síle počtů členů 1 + 5 osobními ochrannými prostředky hasiče.
Na vybavení novými osobními ochrannými prostředky ve skladbě dle tabulky níže,
se poskytuje dotace v maximální výši 120 000 Kč. Žadatel může podporované osobní
ochranné prostředky libovolně kombinovat při dodržení maximálně stanovených hodnot.
Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % celkových
pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
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Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:

Zásahový oděv I15 (třívrstvý)
Zásahový oděv II15 (jednovrstvý)
Přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

Max. počet ks
v rámci způsobilých
(uznatelných) nákladů
6
6
6

G. Dotační podprogram 7 Obměna pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH
obce.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce. Na obměnu pneumatik se poskytuje
dotace v maximální výši 60 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši
minimálně 20 % celkových pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení podmínek: Dotace může být poskytnuta na obměnu pneumatik pouze u jedné
cisternové automobilové stříkačky.
H. Dotační podprogram 8 Vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými prostředky.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V.
Na pořízení přenosných zásahových prostředků se poskytuje dotace v maximální výši
80 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % celkových
pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:

Motorová řetězová pila
Rozbrušovací motorová pila
Plovoucí čerpadlo s motorovým pohonem
Přenosné požární čerpadlo16
Kalové čerpadlo s motorovým nebo elektrickým pohonem
Přenosná elektrocentrála s provozním výkonem do 8 kW

Max. počet ks
v rámci způsobilých
(uznatelných nákladů)
1
1
1
1
1
1

I. Dotační podprogram 9 Pořízení nového užitkového terénního vozidla a přívěsu pro přepravu
užitkového terénního vozidla.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce a tato jednotka je předurčena v 1. stupni
poplachu k zásahu v části obce nebo v katastrálním území uvedených níže v tabulce,
a to alespoň pro jedno z uvedených území. Na pořízení nového užitkového terénního vozidla
včetně přívěsu se poskytuje dotace v maximální výši 250 000 Kč. Na pořízení nového
užitkového terénního vozidla bez přívěsu se poskytuje dotace v maximální výši 210 000 Kč.
Na pořízení nového přívěsu pro přepravu užitkového terénního vozidla se poskytuje dotace
v maximální výši 40 000 Kč. Poskytnutí dotace je podmíněno vybaveností užitkovým
terénním vozidlem. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně 50 %
celkových pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Aš
Obec
Část obce příp. katastrální území
Lipná, Polná, Výhledy
Hazlov
Hranice, Pastviny, Studánka, Trojmezí
Hranice
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Cheb
15
16

Vyhláška 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
Nesmí se jednat o čerpadlo s úpravami pro požární sport
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Obec
Část obce příp. katastrální území
Horní Žandov, Podlesí, Salajna
Dolní Žandov
Libá, Hůrka, Horní Luby, Opatov
Libá
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Mariánské lázně
Obec
Část obce příp. katastrální území
Lázně Kynžvart, Lazy
Lázně Kynžvart
Mnichov, Rájov, Sítiny
Mnichov
Ovesné Kladruby
Ovesné Kladruby
Sekerské Chalupy, Vysoká
Stará Voda
Tři Sekery, Chodovská Huť, Tachovská Huť
Tři Sekery
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Sokolov
Obec
Část obce příp. katastrální území
Březová (Sokolov), Arnoltov, Kamenice, Kostelní Bříza,
Březová (SO)
Lobzy, Rudolec
Dolní Nivy, Boučí
Dolní Nivy
Horní Slavkov
Horní Slavkov
Květná, Bernov + Leopoldovy Hamry, Libnov
Krajková
Jehličná
Královské Poříčí
Krásno
Krásno
Liboc,
Štědrá
Kynšperk nad Ohří
Loket, Dvory, Nadlesí, Údolí
Loket
Nová Ves
Nová Ves
Rovná, Podstrání
Rovná
Hrušková, Novina
Sokolov
Tatrovice
Tatrovice
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Kraslice
Obec
Část obce příp. katastrální území
Bublava
Bublava
Jindřichovice
Jindřichovice
Kraslice, Černá, Čirá, Kámen, Hraničná, Kostelní, Krásná,
Liboc, Mlýnská, Počátky, Sněžná, Tisová, Valtéřov,
Kraslice
Zelená Hora, Sklená
Přebuz
Přebuz
Rotava, Smolná
Rotava
Stříbrná
Stříbrná
Šindelová, Krásná Lípa, Obora
Šindelová
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Karlovy Vary
Obec
Část obce příp. katastrální území
Bečov nad Teplou, Vodná
Bečov nad Teplou
Dlouhá Lomnice, Hlineč, Jesínky, Mirotice, Německý
Bochov
Chloumek, Polom, Sovolusky, Teleč
Kyselka, Nová Kyselka, Radošov
Kyselka
Nejdek, Bernov, Lesík, Oldřichov, Tisová, Fojtov, Lužec,
Nejdek
Pozorka, Suchá, Vysoká Štola
Žlutice, Verušice, Ratiboř, Skoky, Záhořice
Žlutice
Správní obvod obce s rozšířenou působností – Ostrov
Obec
Část obce příp. katastrální území
Abertamy, Hřebečná
Abertamy
Boží Dar, Zlatý Kopec, Ryžovna
Boží Dar
Horní Blatná
Horní Blatná
Jáchymov, Mariánská, Nové Město, Suchá, Vršek
Jáchymov
Horní Žďár, Moříčov, Hluboký, Květnová, Maroltov
Ostrov
Pernink, Bludná, Rybná
Pernink
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J. Dotační podprogram 10 Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III a JPO V.
Na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C se poskytuje neinvestiční dotace v maximální
výši 15 000 Kč na jednoho člena jednotky v kalendářním roce. Poskytnutí dotace je vázáno
na spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % celkových pořizovacích nákladů na stanovený
účel v kalendářním roce.
Nastavení podmínek:
a)
Obec má s členem JSDH obce uzavřen smluvní vztah (zaměstnanecký nebo obdobný
poměr). Tuto podmínku doloží obec čestným prohlášením při podání žádosti.
b)
Při finančním vypořádání dotace doloží obec kopii dokladu prokazujícího získání
řidičského oprávnění skupiny C.
K. Dotační podprogram 11 Vybavení JSDH obce novou termokamerou.
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III. Na pořízení
nové termokamery se poskytuje dotace v maximální výši 130 000 Kč. Poskytnutí dotace
je vázáno na spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % celkových pořizovacích nákladů
na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:

Termokamera

Max. počet ks
v rámci způsobilých
(uznatelných) nákladů
1

L. Dotační podprogram 12 Vybavení JSDH obce věcnými prostředky PO pro hašení lesních
požárů (D– program).
Žadatelem je obec, která je zřizovatelem JSDH obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V.
Na pořízení nových věcných prostředků PO pro hašení lesních požárů se poskytuje dotace
v maximální výši 30 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast obce ve výši
minimálně 20 % celkových pořizovacích nákladů na stanovený účel v kalendářním roce.
Nastavení úrovně vybavenosti JSDH obce:

Vak pro uložení věcných prostředků PO
Požární hadice D 25 se spojkami
Rozdělovač DCD
Požární proudnice se spojkou D 25
Přechod D25/C52
Vazák na hadice

Max. počet ks
v rámci způsobilých
(uznatelných nákladů)
1
4
1
2
1
1

Dotaci lze použít výhradně na:
a) pořízení předmětů specifikovaných v podprogramech č. 1 – 2, č. 4 – 9 a č. 11 – 12
b) na realizaci rekonstrukce specifikované v podprogramu č. 3
c) na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C specifikovaného v podprogramu 10.
4. DPH je uznatelným výdajem, pokud příjemce dotace (dále jen „příjemce“):
a) není plátcem DPH, a z tohoto důvodu nemůže nárokovat a nenárokuje odpočet daně na vstupu
dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
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b) je plátcem DPH, ale dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
5. Dotace se neposkytuje na jiné než uznatelné výdaje uvedené v tomto dotačním programu.
6. Dotace se poskytuje na realizaci:
a) projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pro podprogramy č. 4 – 9 a č. 11 – 12.
Doklady o realizaci projektu/činnosti/akce musí být opatřeny datem vystavení od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2022 a musí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2022 (datum hotovostní úhrady
nebo datum uskutečnění bankovního převodu).
b) projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 pro podprogramy č. 1 – 3. Doklady
o realizaci projektu/činnosti/akce musí být opatřeny datem vystavení od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023 a musí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2023 (datum hotovostní úhrady
nebo datum uskutečnění bankovního převodu)
c) projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pro podprogram č. 10. Doklady
o realizaci projektu/činnosti/akce musí být opatřeny datem vystavení od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2022 (datum hotovostní úhrady nebo datum uskutečnění bankovního převodu).
Pro bezhotovostní úhrady lze použít výlučně bankovní účet, jehož vlastníkem je žadatel.
Platba z jiného bankovního účtu není přípustná.
Finanční prostředky na podprogramy 2 a 3 (uvedené v odst. 3 pod písmeny „B a C“ tohoto článku)
jsou vyčleněny v rozpočtu kraje s přihlédnutím ke schváleným pořadníkům MV – GŘ HZS ČR
pro přiznání dotací v příslušném roce v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného MV – GŘ HZS ČR pro příslušný kalendářní
rok.
7. Podmínkou pro poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých
splatných dluhů žadatele vůči poskytovateli dotace.
8. Žadatel musí splnit dále uvedené podmínky pro poskytnutí dotace v rámci shora uvedeného
dotačního programu:
a) Požární technika pořizovaná z dotace musí vyhovovat technickým podmínkám, stanoveným
příslušnými právními předpisy v oblasti požární ochrany, platnými a účinnými ke dni pořízení,
a to zejména Vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
pozdějších předpisů a požadavkům vzorových technických podmínek stanovených
MV – GŘ HZS ČR.
b) Věcné prostředky požární ochrany pořizované z dotace musí vyhovovat technickým
podmínkám stanovenými a účinnými ke dni pořízení, a to zejména Vyhláškou č. 69/2014 Sb.,
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
c) Rekonstrukce nebo výstavba nové požární zbrojnice financována z dotace musí být v souladu
s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
d) Podmínkou pro poskytnutí dotace v dotačních podprogramech 2 a 3 (uvedených v odst. 3 pod
písmeny „B a C“ tohoto článku) je žadatelem doložené rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR
o přidělení dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí“ zabezpečovaného MV – GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok.
9. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen a výhradně v případě souhlasného rozhodnutí orgánu
kraje, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.
Dotace je poskytována krajem na základě zpracovaného návrhu na poskytnutí dotace
vyhotoveného komisí na příslušný kalendářní rok.
10. O rozhodnutí příslušného orgánu Karlovarského kraje bude žadatel vyrozuměn nejpozději
do 15 pracovních dnů ode dne zveřejnění ověřeného usnesení na portálu Karlovarského kraje.
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1.
2.

Čl. X.
Vzor žádosti, příloh k žádosti a ostatních dokumentů17
Vzor žádosti resp. nevyplněnou elektronickou žádost má žadatel k dispozici v dotačním portálu
Karlovarského kraje. Vzory příloh k žádosti jsou součástí tohoto dokumentu.
Dotační program je k dispozici v listinné podobě na Odboru bezpečnosti a krizového řízení
Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OBKŘ“) a v elektronické podobě
na internetových stránkách kraje http://www.kr– karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled–
dotace.aspx. Informace o dotačním programu může žadatel získat také na informačním portálu
kraje http://programy.kr– karlovarsky.cz.

Čl. XI.
Použití, kontrola a finanční vypořádání poskytnuté dotace
1. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce odpovídá za jejich řádnou evidenci.
2. Kontrolu dle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů vykonávají mj. pověření
zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů kraje.
3. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku
předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných kontrolních orgánů kraje k nahlédnutí
veškeré originální doklady týkající se poskytnuté dotace.
4. Příjemce je povinen provést a předložit OBKŘ finanční vypořádání dotace nejpozději do termínu
stanoveného ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. OBKŘ po obdržení finančního
vypořádání provede kontrolu správnosti předložených dokladů a dodržení stanoveného účelu
použití poskytnuté dotace. Příjemce k finančnímu vypořádání musí předložit kopie veškerých
dokladů a další podklady prokazující skutečné náklady realizace projektu. Ke každému dokladu
musí být doloženo potvrzení o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba
se nepovažuje za podklad k finančnímu vypořádání dotace jako uznatelný výdaj.
5. V případě nevyčerpání dotace musí příjemce nevyužité finanční prostředky vrátit zpět na účet
poskytovatele nejpozději do termínu stanoveného ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
O vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet kraje je příjemce povinen informovat
OBKŘ. Pro tento účel příjemce použije formulář Avízo, který je součástí formuláře Finanční
vypořádání.

1.

Čl. XII.
Závěrečná a přechodná ustanovení
V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí nevzniká uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech18.

2.

Dotační program se přijímá pro období od 1. 1. 2022.

3.

Usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 404/12/21, ze dne 13. 12. 2021 se ruší dotační Program
na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, schválený usnesením
zastupitelstva kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017.

17
18

§ 10c odst. 2 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb.
§ 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
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4.

Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 404/12/21, ze dne 13. 12.
2021.

5.

Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení.

6.

Dotační program je k dispozici na OBKŘ nebo v elektronické podobě na internetových stránkách
kraje http://www.kr– karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled– dotace.aspx.

7.

Na příjemce dotace, kteří obdrželi dotaci před vyhlášením tohoto dotačního programu, se vztahují
práva a povinnosti, které vyplývají z dotačního programu účinného před vyhlášením tohoto
dotačního programu.

Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci
2. Vzor formuláře Specifikace účelu dotace
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