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Příloha č. 1 zápisu 

U s n e s e n í  
z 12. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 24. 9. 2019 od 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

1) Zahájení a schválení programu, odhlasování přítomnosti hostů 

usnesení č. 26/09/19 
 
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) Prezentace flotilového havarijního pojištění pro motorová vozidla JSDH obcí 

usnesení č. 27/09/19 
 
Komise projednala materiál pojišťovacího makléře s návrhy flotilového havarijního pojištění pro 
motorová vozidla JSDH obcí Karlovarského kraje a bere na vědomí návrhy pojišťovacích společností 
s tím, že jejich nabídky se se jeví jako nevýhodné jak z pohledu ceny, tak i pojišťovacích podmínek. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
3) Kontrola pln ění úkolů 

bez usnesení 
 
 
4) Aktualizace pravidel pro vyhlášení dotačního programu na „Podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ 

usnesení č. 28/09/19 

Komise projednala návrh Pravidel po poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na rok 2020, souhlasí s jejich obsahem  
a doporučuje Radě Karlovarského kraje jejich schválení.  

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
5) Různé 

a) přehled o dotacích a příspěvcích poskytnutých jednotlivými kraji na požární ochranu pro 
JSDH obcí, pro spolky a HZS krajů v roce 2019 

Bez usnesení. 

 

b) projednání podmínek státní účelové neinvestiční dotace pro JSDH obcí – II. fáze  

Bez usnesení. 
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c) projednání žádosti o indivudální dotaci ve výši 70 000 Kč od obce Velichov na zajištění 
náhradních dílů pro opravu čerpadla cisterny Mercedes – Benz 1017 AF. 

Návrh usnesení:  

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 70 000 Kč obci Velichov na zajištění náhradních dílů pro opravu čerpadla 
cisterny Mercedes Benz 1017 AF v roce 2019. 

pro: 3 proti: 1 zdržel se: 3 
 
Usnesení nebylo přijato.  

 

V Karlových Varech dne 30. 9. 2019 
 
 

Zapsala:     Dana Hajnová, v.r. 

  
                                     podpis  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Mgr. Petr Kubis, v.r. 
 předseda komise 


