
 
18/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 2.9.2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 11 
Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

 

 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu informaci o podání žádosti o dotaci pro JSDH Brno-Holásky. 

Rada na své 75/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 z důvodu časové tísně požádala 

prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2020 do 

31.7.2021 za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod 

jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky a 

požadovala informovat Zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci. 

 

 

 

 

Příloha: 

Podklady pro žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

Důvodová zpráva 

 
 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

bere na vědomí 

 

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2020 do 

31.7.2021 za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod 

jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 26.8.2021 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Ing. Tomáš Hornoch         Rada MČ Brno-Tuřany 



JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí 

 

Program: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva 

vnitra -generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„MV-GŘ HZS ČR“) 

 

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 a hl. m. Prahy 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.“). 

 

O dotaci žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím hasičského záchranného sboru 

kraje (dále jen „HZS kraje“) v souladu s § 26 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně a s 

§ 14g zákona č. 218/2000 Sb. 

 

Čl. 1 

Oblast podpory 

(1) Odborná příprava 

a) velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí k 

získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti: 

4 * 800,- = 3 200,- 

 

(2) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího 

zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS 

kraje 

Při stanovení výše dotace za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního 

střediska HZS kraje vychází žadatel z již uskutečněných zásahů v rozhodném období od 1. 

srpna 2020 do 31. července 2021 a její výše je následující: 

a) za zásah jednotky SDH vybrané obce kategorií JPO II, JPO III se poskytuje paušální 

výše dotace 800 Kč/zásah, 

11 * 800,- = 8 800,-  

 

d) v případě, že žadatel nepožaduje paušální výši dotace dle čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b) 

a písm. c) a zásah jednotky SDH obce přesáhl zpravidla 5 hodin, může stanovit 

požadovanou výši dotace za zásah výpočtem (ujetá vzdálenost, motohodiny, spec. 

hasiva), včetně zápočtu náhrad ušlého výdělku členu jednotky nebo refundace mzdy 

člena jednotky uplatněné zaměstnavatelem vůči obci. Doporučený postup pro stanovení 

této varianty je uveden v příloze č. 3 této výzvy. Následně vyplní žadatel přílohu č. 1 

této výzvy. Žadatel konzultuje výši dotace za tuto oblast s příslušným HZS kraje. 

Dle přílohy č. 1 = 9 400,- 

 

 (3) Vybavení a opravy neinvestiční povahy 

Uznatelnými výdaji neinvestiční povahy žadatele o dotaci jsou zejména: 

a) vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky, včetně osobních ochranných 



prostředků členů jednotky SDH obce, poškozených při zásahu jednotky mimo územní 

obvod jejího zřizovatele, 

Dle přílohy č. 2 = 14 288,-  35 688,- 

 

c) výdaje na zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce zejména: 

- radiové spojové prostředky, 

- osobní ochranné prostředky pro hasiče, 

Dle přílohy č. 2 = 33 840,-  69 528,- 
- a dále výdaje na provedení: 

- technické prohlídky požární techniky, 

Dle přílohy č. 2 = 6 600,-  76 128,- Celkem žádost 
 

Celkem žádost 76 128,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k č.j. MV-90559-2/PO-IZS-2021

Název jednotky SDH obce:

benzín nafta

24.06.2021 6221009543 1 638 7 762 9 400

0

0

0

0

0 1 638 7 762 0 0 9 400

V případě potřeby přidejte řádky.

Vypracoval/la: 

email:

tel.: 603 817 673

Výzva: JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí 

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na 

výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje dle čl. 1 odst. 2 

"Výzvy" 

Zásahy trvající zpravidla déle jak 5 hodin  v období od 1.8.2020 do 31.7.2021

Položky výdaje v Kč                                                                                                           

(uvádějte v celých korunách bez haléřů)

Datum 

zásahu

CELKEM 

kratky.m123@seznam.cz

Jedinou přípustnou úpravou této přílohy je přidání řádků dle potřeby. Další úpravy formátu, včetně výmazu nepotřebných 

(nulových) oblastí podpory jsou NEPŘÍPUSTNÉ !!!

náhrada 

ušlých výdělků 

členů jednotky 

SDH obce

Krátký Michal

Brno-Holásky

PHM

sorbenty

ECUD (Evidenční 

čílslo události 

uvedené v dílčí 

zprávě o zásahu, 

resp. zprávě o 

zásahu)

CELKEM hasiva

622117Evidenční číslo jednotky SDH obce:

mailto:kratky.m123@seznam.cz#


Příloha č. 2 k č.j. MV-90559-2/PO-IZS-2021

Název jednotky SDH obce:

Datum 

zásahu

ECUD (Evidenční 

čílslo události 

uvedené v dílčí 

zprávě o zásahu, 

resp. zprávě o 

zásahu)

Položka výdaje                                                                            

(specifikace)

Počet                           

(ks)

Výdaje v Kč                                                                  

(uvádějte v celých korunách bez 

haléřů)

07.05.2021 6221005970 Hadice C 42 2 5 074

24.06.2021 6221009543 Rukavice Holík MIWA 6507 6 8 400

24.06.2021 6221009543 Řetěz motorové pily 2 814

14 288

V případě potřeby přidejte řádky.

Datum 

zásahu

ECUD (Evidenční 

čílslo události 

uvedené v dílčí 

zprávě o zásahu, 

resp. zprávě o 

zásahu)

Položka výdaje                                                                            

(specifikace)

Počet                           

(ks)

Výdaje v Kč                                                                  

(uvádějte v celých korunách bez 

haléřů)

0

V případě potřeby přidejte řádky.

Výzva: JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí 

Brno-Holásky

Evidenční číslo jednotky SDH obce: 622117

Vybavení a opravy neinvestiční povahy dle čl. 1 odst. 3 "Výzvy" 

A) Vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky, včetně osobních ochranných prostředků členů 

jednotky SDH obce poškozených při zásahu jednotky (uvedené v dílčí zprávě o zásahu, resp. 

zprávě o zásahu) mimo územní obvod jejího zřizovatele v období od 1.8.2020 do 31.7.2021  

CELKEM

CELKEM

pozn.:  Celková výše finančních prostředků uvedená v této části přílohy musí být totožná s výší uvedenou v 

"Portálu RISPF" k této oblasti podpory. 

pozn.:  Celková výše finančních prostředků uvedená v této části přílohy musí být totožná s výší uvedenou v 

"Portálu RISPF" k této oblasti podpory. 

B) Opravy požární techniky poškozené při zásahu jednotky (uvedené v dílčí zprávě o zásahu, resp. 

zprávě o zásahu) mimo územní obvod jejího zřizovatele v období od 1.8.2020 do 31.7.2021

Stránka 1



Příloha č. 2 k č.j. MV-90559-2/PO-IZS-2021

Počet                           

(ks)

Výdaje v Kč                                                                  

(uvádějte v celých korunách bez 

haléřů)

6 33 840

2 6 600

40 440

V případě potřeby přidejte řádky.

Vypracoval/la: 

email:

tel.:

Přilba Dräger HPS 3500

STK CAS a DA

Jedinou přípustnou úpravou této přílohy je přidání řádků dle potřeby. Další úpravy formátu, včetně výmazu nepotřebných 

(nulových) oblastí podpory jsou NEPŘÍPUSTNÉ !!!

kratky.m123@seznam.cz

603 817 673

C) Výdaje na zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce v období od 1.8.2020 do 31.7.2021 a 

předpokládané výdaje do 31.12.2021

Položka výdaje                                                                            

(specifikace)

pozn.:  Celková výše finančních prostředků uvedená v této části přílohy musí být totožná s výší uvedenou v 

"Portálu RISPF" k této oblasti podpory. 

Krátký Michal

CELKEM

Stránka 2

mailto:kratky.m123@seznam.cz#


Důvodová zpráva  

 
Rada městské části Brno-Tuřany na své 75/VIII. schůzi dne 9.8.2021 požádala Radu města Brna 

o souhlas s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH Brno-Holásky z rozpočtu 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

MV – GŘ HZS ČR) ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2020 do 31.7.2021 na odbornou 

přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele a věcné 

vybavení a opravy neinvestiční povahy.  

 

Z důvodu vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci dne 16.7.2021 a termínu pro podání  žádosti do 

31.8.2021 nebylo postupováno v souladu s čl. 76 odst. 54 Statutu města Brna, ve kterém je stanoveno, 

že městská část žádá o účelové dotace prostřednictvím zastupitelstva městské části. Zastupitelstvo 

městské části je o podání žádosti informováno dodatečně na svém 18/VIII. zasedání, které se koná 

2.9.2021. 

 

Skutečné výdaje byly velitelem jednotky vyčísleny na začátku měsíce srpna a struktura žádosti 

o neinvestiční dotaci je následující: 

 

Odborná příprava              3 200 Kč 

Výdaje za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele     32 488 Kč 

Vybavení a opravy neinvestiční povahy (přilby, hadice, rukavice, prohlídky vozidel)  40 440 Kč 

Celkem            76 128 Kč 

 

Do konce srpna 2021 bude provedeno kontrolní jednání s příslušníky Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, na jehož základě může ještě dojít k úpravě požadované částky dotace, z tohoto 

důvodu nebyla při přípravě materiálu k dispozici finální žádost o dotaci.  

 

 

 

 

 


