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U s n e s e n í  

z 6. zasedání Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“) 

konaného dne 27. 9. 2021 od 10:00 hodin  
v místnosti Krizového štábu Karlovarského kraje v budově Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje, Krajského ředitelství, Závodní 205, 360 06, Karlovy Vary 
 

Přítomni:  Mgr. Petr Kubis, Ing. Jiří Kiss, Karel Kyller, Mgr. Radek Matuška, Alois Minář, 

Jiří Karas,  

Omluveni:   Ing. Oldřich Volf, Ph.D., Roman Melničuk, Josef Černý 

Ostatní účastníci:  Mgr. Roman Sviták - vedoucí OBKŘ KÚ KK, mjr. Bc. Zdeněk Žemlička – host, 

zástupce za HZS KK 

Jednání zahájil v 10:00 hodin a ukončil v 11:10 hodin předseda komise Mgr. Petr Kubis. 

 

 

1) Zahájení jednání, odhlasování přítomnosti hosta a schválení programu jednání 

 

Usnesení č. KH 27/09/21 

Komise projednala a schvaluje přítomnost mjr. Bc. Zdeňka Žemličky jako hosta. 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KH 28/09/21 

Komise projednala a schvaluje program jednání. 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

 

Bez usnesení 

 

 

3) Projednání aktualizace pravidel dotačního programu na podporu jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Usnesení č. KH 29/09/21 

Komise projednala předložený aktualizovaný Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje, jeho vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace 

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2022, souhlasí 

s provedenými změnami, včetně rámcové změny u dotačního podprogramu 1 Pořízení nové cisternové 

automobilové stříkačky, písmeno b), a to doplnění technické specifikace CAS „v provedení s kabinou 

osádky se sedadly pro 6 osob“ a včetně změny u dotačního podprogramu 6 Vybavení JSDH obce novými 

osobními ochrannými prostředky hasiče a to tak, že bude dotace poskytována v maximální výši 120000 

Kč, s tím, že žadatel může podporované osobní ochranné prostředky libovolně kombinovat dle stanovené 

skladby při dodržení maximálně stanovených hodnot a doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení aktualizovaného programu. 
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4) Projednání stanoviska k podnětu tajemníka města Horní Slavkov Mgr. Bc. Martina Starka 

k otázce financování dobrovolných hasičů 

 

Usnesení č. KH 30/09/21 

 

Komise souhlasí s přesunutím tohoto bodu na další jednání komise. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5) Různé 

Projednání žádosti města Kraslice o poskytnutí individuální dotace z programu 

Karlovarského kraje na pořízení nových pneumatik na CAS Iveco JSDH Kraslice 

 

Usnesení č. KH 31/09/21 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje u žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z programu Karlovarského kraje na pořízení nových pneumatik na CAS Iveco JSDH Kraslice ve výši 

60000 Kč. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

V Karlových Varech dne 8. října 2021 

 

 

Zapsal: Mgr. Daniel Straka v. r. 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

 předseda komise 


