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Z á p i s  

z 2. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 28. 6. 2017 od 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni : Mgr. Petr Kubis, Bc. Zdeněk Žemlička, Ing. Roman Krumphanzl, 

Ing. Jan Doubrava, Mgr. Martin Mulač, Roman Melničuk, Ing. Jiří 

Kiss, Vítězslav Homolka, Alois Minář, JUDr. Manfred Kraus 

Omluveni :  

Neomluveni :  

Ostatní účastníci :  

Jednání zahájil v 14:00 hodin předseda komise Mgr. Petr Kubis. 

Členové komise schválili následující program: 

1) Zahájení a schválení programu jednání 

2) Kontrola plnění úkolů 

3) Projednání dotačního programu pro podporu jednotek SDH obcí Karlovarského kraje 

4) Projednání žádostí obcí o dotaci pro JSDH obcí na obnovu požární techniky (cisterna) 

- obec Potůčky 

- obec Královské Poříčí 

5) Různé 

P r ů b ě h  j e d n á n í  

K bodu 1 

 Zahájení a schválení programu 

Zahájení jednání, přivítání členů komise a seznámení s programem jednání provedl předseda 

komise Mgr. Petr Kubis, ten také jednání dále řídil. 
 

Bez dotazů a připomínek: 
 

Komise projednala předložený materiál k bodu 1. a přijala usnesení č. 01/6/17 

v navrhovaném znění. 

K bodu 2 

 Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly splněny. K tomuto bodu komise nepřijala žádné usnesení. 

 

Bez dotazů a připomínek: 
 

K bodu 3 

 Projednání dotačního programu pro podporu jednotek SDH obcí Karlovarského kraje 
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Autor návrhu nového dotačního programu pan Žemlička v krátkosti představil záměr nového 

dotačního programu a vysvětlil jednotlivá navrhovaná ustanovení s tím, že doplnění a formu 

dotačního programu musí provést krajský úřad. K návrhu dotačního programu se postupně 

vyjádřili všichni členové komise a vyjádřili souhlas s navrhovanou úpravou. Konečná verze 

bude projednána komisí v září 2017. 
 

Bez dotazů a připomínek: 
 

Komise projednala předložený materiál k bodu 3. a přijala usnesení č. 02/6/17 

v navrhovaném znění. 

K bodu 4 

 Projednání žádostí obcí o dotaci pro JSDH obcí na obnovu požární techniky 

(cisterna) 

Komise projednala žádosti obcí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro jednotky SDH obcí na obnovu požární techniky (cisterna). 

Žádost podaly: 

- obec Potůčky 

- obec Královské Poříčí 

Komise navrhuje Radě KK nevyhovět žádostem obce Potůčky a obce Královské Poříčí 

o poskytnutí dotace na obnovu požární techniky, neboť se jedná o nekoncepční řešení. 
 

Bez dotazů a připomínek: 
 

Komise projednala předložený materiál k bodu 4. a přijala usnesení č. 03/6/17 

v navrhovaném znění. 

K bodu 5 

 Různé 

Bez dotazů a připomínek: 

Předseda komise Mgr. Petr Kubis ukončil jednání v 16:00 hodin. 

V Karlových Varech dne 28. června 2017 

Zapsal: JUDr. Manfred Kraus 

  

  

   

 podpis 

   

   

   

 Mgr. Petr Kubis 

 předseda komise 

Přílohy: 

1. Usnesení komise 

Rozdělovník: 

- předseda komise 

- Rada Karlovarského kraje 

- organizační oddělení Krajského úřadu Karlovarského kraj 


