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Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Rozhodnutí
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytuje v souladu s § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „dotace“) v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
218/2000 Sb.“), v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“).
MV-GŘ HZS ČR jako poskytovatel rozhodlo v souladu s ustanovením § 14
rozpočtových pravidel a násl., v souladu s čl. 3 odst. 11 Zásad pro poskytování a použití
účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018 (dále jen „zásady“), vydanými pod č.j.
MV-7609-1/PO-IZS-2018, a za využití ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
o poskytnutí dotace prostřednictvím Jihočeského kraje, IČO: 70890650, se sídlem
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „kraj“), z rozpočtu MVGŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018.
Příjemci dotace
Obce uvedené v následujících seznamech jsou příjemci těchto dotací:

1.

a)
Poř.
číslo

na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO kategorie JPO II
IČO:

Příjemce dotace:

1.

00246433 Město České Velenice

2.

00249858 Město Mirovice

3.

00247561
Celkem

b)

Město Suchdol nad
Lužnicí

Adresa sídla:
Revoluční 228, 387 10 České Velenice
Masarykovo náměstí 38/12, 398 06
Mirovice
nám T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol
nad Lužnicí

Výše dotace v
Kč
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00

na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena
vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje
zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně.

1

Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby,
s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce.
Poř.
číslo

IČO:

1.

00249858

Město Mirovice

2.

00247561

Město Suchdol nad
Lužnicí

Příjemce dotace:

Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 38/12,
398 06 Mirovice
nám T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí

Výše dotace v
Kč

Počet
členů

50 000,00

1

37 500,00

1

87 500,00

Celkem

Poskytování dotace
2.

Celková výše dotace obcím prostřednictvím kraje činí 537 500 Kč a je poskytnuta kraji
bankovním převodem na účet kraje č.: 94-3126231/0710.

3.

Kraj zabezpečí redistribuci finančních prostředků dotace obcím uvedeným v tomto
rozhodnutí, které jsou konečnými příjemci dotace, jednorázově převodem příslušné
dotace na jejich účty, včetně rozeslání tohoto rozhodnutí a zásad.

Účelové určení dotace
4.

MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů dotaci na výdaje spojené s
činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybraných obcí.
Prostřednictvím dotace plní krajský úřad povinnost uvedenou příslušným právním
předpisem 1.

5.

Vybrané obecní úřady, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
zabezpečují akceschopnost jednotek SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod.
Jednotkou SDH obce je jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle přílohy zákona o
požární ochraně zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními předpisy. Podle §
29 odst. 4 písm. c) zákona o požární ochraně, zabezpečují jednotky SDH obcí kategorie
JPO II nepřetržitou pohotovost mimo pracoviště v počtu jednoho požárního družstva o
zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/1) nebo dvou družstev o zmenšeném
početním stavu (u kategorie JPO II/2).

6.

Dotace je určena obcím:
a)
uvedeným v bodě 1. písm. a) tohoto rozhodnutí na zabezpečení akceschopnosti
jednotky kategorie JPO II/1 2, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k
zásahu nejpozději do 5 minut 3 po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně
jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou družstev, o zmenšeném
početním stavu 4, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové jednotky
zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby 5.
Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí
minimálně 20 % celkové částky poskytované dotace na zabezpečení
akceschopnosti jednotky kategorie JPO II. Tato část dotace může být čerpána:

1

§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
4
§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
5
§ 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.
498/2002 Sb.
2

2

-

na mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v
jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o
členství v jednotce podle zvláštního předpisu 6 za zabezpečení připravenosti
k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem
jednotky,

-

na opravy, technické prohlídky požární techniky a revize věcných
prostředků požární ochrany, věcné vybavení neinvestiční povahy, které je
majetkem obce zřizující jednotku, popř. ostatní provozní výdaje pro udržení
akceschopnosti jednotky.

Pokud není zabezpečena akceschopnost jednotky kategorie JPO II za celé období
roku, krátí se dotace pro obec o odpovídající počet 1/12 celkového objemu
vyčleněných prostředků, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna.
b)

uvedeným v bodě 1. písm. b) tohoto rozhodnutí na mzdové výdaje a zákonné
pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu v jednotce
kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Minimální rozsah pracovního
úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou
na činnost jednotky SDH obce.
Podíl obce na mzdových výdajích a zákonném pojistném na sociální zabezpečení
členů z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % celkové poskytované částky dotace
na 1 člena jednotky SDH obce.
Pokud člen nevykonává službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce po celé období roku, krátí se dotace pro obec o odpovídající počet
1/12 objemu dotace, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna.

7.

Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2018.

Další podmínky pro přidělení a použití dotace
8.

Dotace je obcím poskytována jako účelová, a lze ji použít jen na účel uvedený
v tomto rozhodnutí a zásadách. Musí být dodržena výše a skladba výdajů z poskytnuté
dotace tak, jak jsou uvedeny v tomto rozhodnutí a jak jsou uvedeny v zásadách.

9.

Krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu přenesené působnosti u obcí v souladu
s ustanovením § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“).

10.

Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb., následné
veřejnosprávní kontrole vykonávané u příjemce dotace specializovanými kontrolními
orgány Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a orgány Finanční správy. Procesní
pravidla výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě jsou nastavena zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se

6

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
11.

Obec, jako konečný příjemce dotace, je povinna uchovávat veškeré průkazné účetní
záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12.

Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň podle zákona č. 218/2000 Sb., je povinen o
výsledku řízení s příslušným finančním úřadem informovat kraj a poskytovatele dotace.

13.

Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou dotaci vypořádat
s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 vyhlášky č. 367/2015
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění
vyhlášky č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a
lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), (dále jen „vyhláška“).
Vypořádání zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7A této vyhlášky,
na kraj nejpozději do 5. února 2019. Ve stejném termínu provede převod nevyčerpaných
finančních prostředků z poskytnuté dotace na účet kraje.

14.

Kraj zasílá finanční vypořádání dotací, v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky na MVGŘ HZS ČR souhrnně za všechny obce v kraji, kterým dotace byla poskytnuta a to
nejpozději do 25. února 2019. Podklady pro finanční vypořádání dotace předloží na
MV-GŘ HZS ČR na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8A vyhlášky. Ve
stejném termínu provede převod vrácených finančních prostředků obcemi na účet cizích
prostředků poskytovatele č. 6015-8908881/0710. Převod vracených prostředků musí být
doprovázen avízem.

15.

Nevyčerpané prostředky z poskytnuté dotace, které příjemce dotace vrací
prostřednictvím kraje v průběhu roku, na který je dotace poskytnuta, zasílá kraj na
výdajový účet poskytovatele č. 8908881/0710.

16.

Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána dotace, je 14004.

17.

Finanční prostředky poskytnuté dotace lze použít nejpozději do 31. prosince 2018.
Příjemce dotace a kraj převzetím rozhodnutí souhlasí s uveřejněním veškerých
dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotace.
Odůvodnění:

MV-GŘ HZS ČR rozhodlo o poskytnutí dotace na základě provedené analýzy stavu
finančních prostředků pro účely poskytování dotací na rok 2018 a na základě posouzení
oprávněnosti přidělení dotace žadatelům, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, ve
smyslu zásad. Příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky přidělení dotace a povinnosti
příjemce dotace uvedené jak ve výroku tohoto rozhodnutí, tak i v zásadách. V souladu s § 14
odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak. Vzhledem k tomu, že MV-GŘ HZS ČR žadatelům vyhovělo v plném
rozsahu, podle § 14m odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 68 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., není odůvodnění třeba.
Poučení:

4

Proti rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR jako poskytovatele dotace není přípustné odvolání ani
rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu
podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.

„otisk úředního razítka“
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

Elektronický podpis - 13.4.2018
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