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Příloha č. 1 zápisu 

U s n e s e n í  
z 10. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 6. 3. 2019 od 8:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

1) Zahájení a schválení programu, odhlasování přítomnosti hostů 

usnesení č. 16/03/19 
 
Komise projednala a schvaluje program jednání a souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli 
přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

2) Kontrola pln ění úkolů 

Bez usnesení. 
 

3) Posouzení žádostí o dotace pro JSDH obcí na rok 2019, zpracování návrhu na poskytnutí 
dotace a předložení návrhu orgánu kraje k rozhodnutí 

usnesení č. 17/03/19 
 
Komise posoudila žádosti o dotace pro JSDH obcí na rok 2019 a zpracovala návrh na poskytnutí dotací, 
který předloží ke schválení RKK 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
4) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 450 000 Kč od města Toužim na pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH obce v roce 2019 

usnesení č. 18/03/19 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 450 000 Kč městu Toužim na pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDH obce v roce 2019. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
5) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 20 000 Kč od města Skalná na reprezentaci 

Karlovarského kraje na mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných 
vozidel 

usnesení č. 19/03/19 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 20 000 Kč městu Skalná na reprezentaci Karlovarského kraje na mistrovství 
ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 
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6) Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 26 438 Kč od obce Vojkovice na pořízení přívěsu 

pro člun a suchého obleku 

usnesení č. 20/03/19 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 26 438 Kč obci Vojkovice na pořízení přívěsu pro člun a suchého obleku. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

7) Různé 

Bez usnesení.  

V Karlových Varech dne 6. 3. 2019 
 
 

 

Zapsala: Dana Tvrdá, v.r. 

  
  
  
 Mgr. Petr Kubis, v.r. 
 předseda komise 


