KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje
Příloha č. 1 zápisu

Usnesení
z 1. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje
(dále jen „komise“)
konaného dne 25. 2. 2021 od 12:30 hodin videokonferenčně

Přítomni:

Mgr. Petr Kubis, Ing. Oldřich Volf, Ph.D., Ing. Jiří Kiss, Roman Melničuk, Alois
Minář, Karel Kyller, Josef Černý (od 12:52 hod), Jiří Karas, Mgr. Radek Matuška

Ostatní účastníci:

Mgr. Roman Sviták, vedoucí OBKŘ KÚ KK, Mgr. Daniel Straka, OBKŘ KÚ KK,
Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník města Horní Slavkov.

1)

Zahájení jednání, odhlasování přítomnosti hostů, představení nových členů komise, předání
jmenovacích dekretů, schválení programu jednání a volba místopředsedy komise

usnesení č. KH 01/02/21
Komise projednala a schvaluje program jednání a souhlasí s přítomností hostů uvedených v záhlaví tohoto
dokumentu jako „Ostatní účastníci“.
pro: 8

proti:

0

zdržel se:

0

usnesení č. KH 02/02/21
Komise schvaluje zvolení Ing. Oldřicha Volfa, Ph.D., místopředsedou komise.
pro: 8

2)

proti:

0

zdržel se:

0

Seznámení s jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje

Usnesení č. KH 03/02/21
Komise se seznámila s jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje č. PR/08/2004 a bere tento
předpis na vědomí.
pro: 8

3)

proti:

0

zdržel se:

0

Ustanovení zapisovatele komise předsedou komise v souladu s Čl. II bodem 6 předpisu rady
kraje č. PR 08/2004 – Jednací řád komisí rady kraje

Usnesení č. KH 04/02/21
Komise projednala návrh na ustanovení zapisovatele komise v souladu s Čl. II. bodem 6) předpisu rady
kraje č. PR 08/2004 a souhlasí, aby paní Dana Hajnová, zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,
byla ustanovena zapisovatelem komise a dále aby od 1. 3. 2021 byl ustanoven zapisovatel komise Mgr.
Daniel Straka
pro: 8

proti:

0

zdržel se:

0
1

4)

Kontrola kontaktních údajů členů komise, projednání přítomnosti stálých hostů

Usnesení č. KH 05/02/21
Komise souhlasí s přítomností Mgr. Romana Svitáka jako stálého hosta na jednáních komise.
pro: 8

5)

proti:

0

zdržel se:

0

Vystoupení Mgr. Bc. Martina Starka, tajemníka města Horní Slavkov k otázce financování
dobrovolných hasičů

Usnesení č. KH 06/02/21
Komise projednala podnět tajemníka Horního Slavkova Mgr. Bc. Martina Starka k otázce financování
dobrovolných hasičů, vzhledem ke komplexnosti problematiky bude opětovně projednáno na zasedání
komise v období po skončení zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru
s označením SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19, poté bude stanovisko a doporučení
komise předáno Mgr. Bc. Starkovi.
pro: 9
6)

proti:

0

zdržel se:

0

Informace o schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 – kapitola příspěvky cizím
subjektům – požární ochrana

Usnesení č. KH 07/02/21
Komise bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 pro oblast
požární ochrany.
pro: 9

7)

proti:

0

zdržel se:

0

Informace o vyhlášení dotačního programu na podporu JSDH (termíny příjmu žádostí, okruh
podpory)

Usnesení č. KH 08/02/21
Komise bere na vědomí informaci o vyhlášení dotačního programu na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2021.
pro: 9

8)

proti:

0

zdržel se:

0

Posouzení žádosti o individuální dotaci ve výši 215 511 Kč od města Rotava na opravu techniky
havarované CAS 20 T815

Usnesení č. KH 09/02/21
Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje městu Rotava ve výši 215 511 Kč na opravu techniky havarované cisternové
automobilové stříkačky CAS 20 T815.
pro: 9

proti:

0

zdržel se:

0
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9)

Projednání návrhu Plánu práce na rok 2021

Usnesení č. KH 10/02/21
Komise projednala a schvaluje Plán práce komise na rok 2021.
pro: 9

proti:

0

zdržel se:

0

10) Různé
Bez usnesení.

V Karlových Varech dne 8. března 2021

Zapsala:

Dana Hajnová, v.r.

Mgr. Petr Kubis, v.r.
předseda komise
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