KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise Rady Karlovarského kraje pro rozdělování dotace jednotkám SDH
obcí Karlovarského kraje

Plán práce
Komise Rady Karlovarského kraje pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“) obcí Karlovarského kraje
(dále jen „komise“)
Schválení termínů jednání a projednání návrhu plánu práce komise na rok 2021
Členové komise se shodli na termínech jednání komise pro rok 2021 následovně:












únor 2021 – představení nových členů komise, předání jmenovacích dekretů, seznámení
s jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje včetně dodatků č. 1 – 4, kontrola
kontaktních údajů, projednání přítomnosti stálých hostů, informace o schváleném rozpočtu
Karlovarského kraje na rok 2021 – kapitola příspěvky cizím subjektům – požární ochrana,
informace o vyhlášení dotačního programu na podporu JSDH (termíny příjmu žádostí,
okruh podpory), projednání návrhu Plánu práce na rok 2021, projednání žádosti
o individuální dotaci od města Rotava, pozvání tajemníka Horního Slavkova Mgr. Bc.
Martina Starka k jednání o financování dobrovolných hasičů
březen 2021 – příprava hodnocení podaných žádostí o dotaci z rozpočtu kraje na podporu
JSDH obcí, předběžná informace o počtu žádostí v jednotlivých podprogramech a o výši
požadavků
duben 2021 - posouzení žádostí o dotace pro JSDH obcí na rok 2021, zpracování návrhu
na poskytnutí dotace a předložení návrhu orgánu kraje k rozhodnutí,
květen 2021- operativně
červen 2021 - zpracování přehledu požadavků o dotaci JSDH obcí pro sestavení návrhu
rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2022,
září 2021 - aktualizace pravidel pro vyhlášení dotačního programu na Podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022
říjen 2021 – operativně
listopad 2021 - operativně
prosinec 2021 – vyhodnocení rozdělení dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje
na rok 2021, vyhodnocení činnosti komise a plán práce na rok 2022

Konkrétní termíny budou vždy aktuálně stanoveny dle pracovního plánu předsedy komise.
Zapisovatel domluví termín vždy po dohodě s předsedou komise a následně zajistí veškerou
administrativu spojenou s jednáním komise.

V Karlových Varech dne 25. 2. 2021

Mgr. Petr Kubis, v.r.
předseda komise

