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ffiinnaannccoovváánníí  aakkccee  
      
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Bc. Petr Klíma, referent oddělení životního prostředí 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
a) přijetí dotace na realizaci projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“  
v předpokládané výši 450.000 Kč podle dokumentu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR - Registrace akce 
014D262001166 Sezimovo Ústí z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí“, výzva JSDH_V2_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“ vyhlášeného MV – 
generálním ředitelstvím HZS ze dne 19. 3. 2021;  

b) přijetí dotace na realizaci projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“  
v předpokládané výši 300.000 Kč podle Oznámení Jihočeského kraje o poskytnutí dotace reg. č. 452-02-
21/21 z programu Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ – první opatření: Pořízení 
nového dopravního automobilu se státní spoluúčastí pro jednotky požární ochrany kategorie JPO V – 
státem vybraní příjemci v roce 2020 (v programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – 
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí) ze dne 12. 5. 2021;  

c) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“ tak, 
že celkové náklady projektu budou v maximální výši 1.200.000 Kč vč. DPH.  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ke schválení přijetí dotací na realizaci uvedeného projektu. Jeho předmětem je 
dodání dopravního automobilu pro přepravu osob a techniky JSDH k zásahu. Po likvidaci dopravního 
automobilu AVIA, jehož oprava s ohledem na stáří a stav už nebyla rentabilní, jednotka nedisponuje 
technikou pro přepravu hasební techniky (stříkačky a čerpadla) na místo zásahu.  

Dne 11. 5. 2020 byla na projekt: „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Sezimovo Ústí“ podána žádost 
o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, výzva 
JSDH_V2_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“ vyhlášeného MV – generálním ředitelstvím HZS 
(RM schválila podání žádosti dne 4. 5. 2020 usnesením č. 155/2020 a dne 21. 9. 2020 usnesením č. 
301/2020 schválila realizaci kroků vedoucích k získání Registrace akce). Dne 22. 3. 2021 město obdrželo od 
MV tzv. řídící dokument „Registraci akce“ s příslibem dotace v předpokládané výši 450.000 Kč.  

RM dne 21. 9. 2020 usnesením č. 301/2020 souhlasila s podáním žádosti o dotaci pro žadatele, kteří uspěli 
v žádosti na MV, na Jihočeský kraj na spolufinancování uvedeného projektu (dotační titul „Investiční 
dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ – první opatření: Pořízení nového dopravního automobilu 
se státní spoluúčastí pro jednotky požární ochrany kategorie JPO V – státem vybraní příjemci v roce 2020 (v 
programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – Účelové investiční dotace pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí). Tato žádost byla dne 21. 1. 2021 podána a dne 21. 5. 2021 město 



obdrželo od JčK oznámení o poskytnutí dotace v předpokládané výši 300.000 Kč včetně smlouvy o 
poskytnutí dotace. 
 
Dále RM předkládá návrh ke schválení zajištění předfinancování a spolufinancování uvedeného projektu 
tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 1200.000 Kč vč. DPH s tím, že 450.000 Kč je dotace 
z MV, 300.000 Kč je dotace z JčK a 450.000 Kč jsou vlastní zdroje žadatele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


