PROGRAM 2016
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na
požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
Podporované období: leden – říjen 2016
Účel programu:
Věcná způsobilost
Finanční podpora je určena na zásahovou požární techniku nebo na věcné prostředky požární ochrany,
pořízené v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků
požární ochrany, a dále v souladu s podmínkami k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje
jednotkami požární ochrany v rámci tematických zadání:
a) nákup, rekonstrukce a oprava nové/použité/stávající zásahové požární techniky
b) nákup nových nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávajících věcných prostředků
požární ochrany
(dále jen „akce“).

Odůvodnění podpory:
Finanční podpora je poskytována z důvodu naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, zejména k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Okruh způsobilých žadatelů:
Způsobilost žadatele
Žadatel je obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Zlínského kraje a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím Zlínského
kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Zlínský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem, a který
není v žádném soudním sporu se Zlínským krajem nebo příspěvkovou organizací Zlínského kraje nebo s
jinou právnickou osobou, jejíž je Zlínský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.
Územní způsobilost
Žadatel musí mít sídlo ve Zlínském kraji.

Podmínky Programu:
Investiční/neinvestiční dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu
s Programem. Při neúplné nebo nesprávně vyplněné žádosti bude žádost vyřazena.
Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně závaznými
právními předpisy.
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Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo fyzickou
osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od data ukončení realizace akce. Výjimku z tohoto
ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada Zlínského kraje.
Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu 5 let od data ukončení realizace
akce k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě
písemné žádosti příjemce Rada Zlínského kraje.
Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.
Uznatelné náklady akce jsou náklady vzniklé příjemci v přímé souvislosti s realizací akce v podporovaném
období za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce, na které byla příjemci dotace poskytnuta.
Akce musí být ukončena v termínu stanoveném smlouvou v souladu s podporovaným obdobím, nejpozději
do 31. 10. 2016.
Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto Programu a uzavřené
smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
Příjemce účtuje poskytnutou dotaci v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných právních
předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů Zlínského kraje.
Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení, vyúčtování akce a
publicitu k poskytnuté dotaci dle podmínek a termínu stanovených smlouvou. Závěrečné hodnocení
s vyúčtováním podpory bude vyvěšeno na webových stránkách Zlínského kraje.
Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce, pokud to povaha akce dovoluje, označit, že
akce byla realizována s přispěním Zlínského kraje.
Akci lze spolufinancovat ze státního rozpočtu, prostředků Evropské unie a vlastních zdrojů.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Finanční rámec
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na celé podporované období činí
6.700.000,- Kč. Podpora bude poskytována v rozsahu minimálně 30.000,- Kč a maximálně 500.000,- Kč
na předmětnou akci.

Podpora může dosáhnout míry maximálně 70 % celkových nákladů na předmětnou akci.
Vyúčtování bude příjemce předkládat ve zpracované tabulce, která bude zveřejněna v roce 2016. Ve
zpracované tabulce bude povinen uvést všechny skutečně vynaložené výdaje na akci a doložit doklady
prokazující uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté podpory (kopie dokladů) a dokladů o jejich
zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovazují tzv. zálohové doklady. V tabulce bude příjemce
povinen uvést skutečné procentní vyjádření podpory kraje, které nesmí přesáhnout schválenou míru
podpory.
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Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou hodnoceny podle kritérií stanovených v Programu. Každé kritérium je ohodnoceno
příslušným bodovým ohodnocením. Přidělení dotace obci se posuzuje dle pořadí od nejvyššího bodového
ohodnocení.
P.č.
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Kritérium
Počet trvale žijících obyvatel v obci
do 500
501 – 1 000
1 001 – 5 000
5 001 – 10 000
nad 10000
Kategorie jednotky PO v plošném pokrytí
JPO II
JPO III
JPO V
Přidělení dotace kraje v předchozích
1 – 3 letech
4 – 6 letech
7 - 10 letech
více než 10 letech
žádná nepřidělena
Výše přidělené dotace v předchozích 10 letech
0 Kč
do 50 000 Kč
50 001 – 100 000 Kč
100 001 – 250 000 Kč
250 001 – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
Průměrný počet zásahů jednotky PO za rok během posledních 5 let
nad 50
26 – 50
11 – 25
6 – 10
do 5
Speciální předurčenost JPO ke specifickým zásahům nebo činnostem dle
plošného pokrytí kraje JPO (např. dopravní nehody, ochrana obyvatelstva)
Požadovaná dotace je v souladu se speciální předurčeností
Požadovaná dotace není v souladu se speciální předurčeností
Stanovení priority HZS Zlínského kraje z hlediska potřeb zajištění plošného
pokrytí kraje jednotkami PO a požárního poplachového plánu kraje
nejvyšší
vysoká
střední
nízká
Výše spolufinancování dotace ze strany žadatele
do 30 %
31 – 40 %
41 – 50 %
51 – 70 %
nad 70 %
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Naplnění základního početního stavu jednotky a funkčního složení jednotky dle
přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
naplněno dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.
nenaplněno dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.
Naplnění odborné způsobilosti všech členů jednotky PO dle funkčního složení
dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
naplněno dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.
nenaplněno dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.

2
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0

Příjem žádostí:
Žádost se podává v tištěné formě v 1 vyhotovení na předepsaném formuláři žádosti, který je spolu
s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo
věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje zveřejněný na
internetových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace a granty.
Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > VÝZVY NA
PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ u dotací a grantů administrovaných Zlínským krajem > Program pro
poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky
požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
Lhůta pro podání žádostí počíná běžet uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byl Program vyhlášen na úřední
desce. Konec lhůty pro podání žádostí je 30. 11. 2015.
Žádosti lze podat pouze poštou v listinné podobě na adresu Zlínský kraj, Odbor Kancelář hejtmana, tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje. Datem
podání se rozumí datum osobního podání na podatelně nebo příchozí razítko podatelny Krajského
úřadu Zlínského kraje.
Žádosti zaslané jinými způsoby (např. faxem, e-mailem nebo formou datové zprávy), doručené na
jiné adresy anebo žádosti doručené mimo období příjmu žádostí nebudou přijaty.
K hodnocení budou postoupeny pouze žádosti, které budou předloženy na předepsaném formuláři a přijaty
v termínu.
Žádost, která nesplní výše uvedené podmínky, bude vyřazena z dalšího hodnocení a Krajský úřad
Zlínského kraje ji vrátí žadateli.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Pokud žádost splňuje všechny podmínky stanovené tímto Programem, Krajský úřad Zlínského kraje ji
předá Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, který připojí k žádosti své stanovisko a předloží
žádosti obcí krajskému úřadu nejpozději do 31. 1. 2016. Orgány kraje následně o žádostech rozhodnou.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti tedy počíná běžet ode dne 31. 1. 2016 a skončí nejpozději 30. dubna 2016.

Přílohy Programu:
Nezbytnou náležitostí Programu je Vzor žádosti o poskytnutí dotace, který je uveden v příloze č. 1
tohoto Programu.
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Kontaktní osoby:
Martina Reková, Odbor Kancelář hejtmana, telefon: 577 043 161, e-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz
plk. Ing. Pavel Dekret, vedoucí Oddělení integrovaného záchranného systému a služeb, HZS ZK, telefon
950 670 201, e-mail: pavel.dekret@zlk.izscr.cz

Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru Kancelář hejtmana
Ve Zlíně dne 13. 07. 2015
Tento Program byl schválen Radou Zlínského kraje dne 13. 07. 2015 usnesením č. 0572/R15/15.
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Příloha č. 1

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky
požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
1) Název akce (uveďte konkrétně, co obec požaduje)
2) Identifikace žadatele
Obec
IČ:
DIČ: (je-li přiděleno)
Ulice:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu a kód banky:
Název banky, pobočka:
www:
Starosta obce
Titul:
Jméno:

č. p.
Obec

Příjmení:

U právnické osoby vyplnit identifikaci osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
U právnické osoby vyplnit identifikaci osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto
podílu (nevyplňují se příspěvkové organizace obce)

Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty
Jste registrování jako plátce DPH:
Pokud jste registrováni jako plátce DPH, uveďte, zda
máte nárok na odpočet vstupu u aktivity, na kterou
žádáte podporu?

Ano

Ne

Ano

Ne

3) Účel, na který žadatel hodlá dotaci využít

4) Odůvodnění žádosti
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5) Trvání akce a její výstupy
zahájení

ukončení
do 31. 10. 2016

Doba trvání

Výstup (měrná jednotka)

Očekávané výstupy
Měrná jednotka
ks
ks
ks

Minimální závazná hodnota

Výstupy a jejich kvantifikace uvedené v tabulce se stanou v případě schválení podpory součástí smlouvy o poskytnutí podpory a
poskytnutí finančních prostředků Zlínským krajem bude vázáno na jejich splnění.

6) Předpokládaný rozpočet akce
Předpokládané finanční zdroje akce

Částka Kč
investiční
neinvestiční

Finanční podíl žadatele
Dotace požadovaná od Zlínského kraje
Jiný finanční zdroj
Celkem

% z celkové částky

100 %

Min. výše dotace činí 30.000 Kč; max. výše dotace činí 500.000 Kč; míra podpory max. 70% z celkových uznatelných výdajů projektu

Údaje kontaktní osoby:
Titul:
Jméno:
Funkce:
Telefon, mobil:
Email:

Příjmení:

Seznam povinných příloh žádosti v prosté kopii:
Číslo Kontrolní položka
Doloženo
1.
doklad o zřízení účtu
2.
doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem
subjektu navenek, pokud to nevyplývá z výše uvedených dokladů –
pokud se jedná o právnickou osobu
3.
doklad o přidělení IČ, pokud tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů
V

dne

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé.

Vyvěšeno: 20. 07. 2015
Sejmuto: 30. 11. 2015
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

………………………………………………………..
Podpis žadatele
Titul, jméno, příjmení, funkce, razítko
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