Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení
hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární
ochranu na rok 2008 – Příspěvek na soutěže

ze dne 12. 2. 2008

č. 05/08

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina,
SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě
kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na soutěže (dále jen
„Zásady – Příspěvek na soutěže“) upravují v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) bod 2.
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s rozpočtem kraje Vysočina poskytování příspěvku na požární ochranu obcím kraje
Vysočina a SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské
jednotě kraje Vysočina (dále jen „žadatel“).
(2) Příspěvkem na požární ochranu se pro účely těchto zásad rozumí neinvestiční dotace
poskytnutá z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen „dotace“).
(3) Zastupitelstvem kraje Vysočina byl dne 18. 12. 2007 schválen v rámci rozpočtu kraje
Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS orj. 1500 paragraf 5512 příspěvek na požární
ochranu obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina
a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina v celkové výši 6 000 000 Kč. Výše
uvedená částka se skládá z částky 1 450 000 Kč příspěvek na soutěže, která se
rozděluje dle Zásad – Příspěvek na soutěže, a z částky 4 550 000 Kč, která se rozděluje
dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje
Vysočina, na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí.
(4) Dotaci dle těchto Zásad lze poskytnout pouze za účelem:
a) prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany (dále jen „PO“) jednotek SDH obcí formou okrskových,
okresních soutěží a krajské soutěže (dále jen „příspěvek na soutěže“),
b) soutěží, vybavení a další činnosti dětí (dále jen „příspěvek na mládež“),
c) preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Čl. 2
Příspěvek na soutěže a příspěvek na mládež
(1) Kraj Vysočina uzavře se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení
hasičů (KSH) smlouvu o poskytnutí dotace, ve které se Krajské sdružení ČMS zaváže
postupovat v souladu s těmito Zásadami.
(2) Přípěvek na soutěže bude poskytnut na bankovní účet Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů (KSH).
(3) Celková výše příspěvku na soutěže pro rok 2008 činí 1 450 000 Kč. Struktura příspěvku
je v příloze č. 1 těchto Zásad.
(4) Výše příspěvku pro příslušné Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen
„OSH ČMS“) na soutěže dospělých se stanovuje dle následujícího vzorce:

Příspěvek na soutěže OSH ČMS dospělých

=

700 000
—————---------———

Σ (SDH + MHJ) kraje

x

Σ (SDH + MHJ) okresu

(5) Na organizační zabezpečení okresní soutěže vyčlení OSH ČMS 1/4 příspěvku na
soutěže příslušného okresu.
(6) Na zabezpečení okrskových soutěží rozdělí OSH ČMS zbylé 3/4 příspěvku na soutěže
podle počtu SDH + MHJ následovně:

Příspěvek na soutěž okrsku

=

¾ přísp. na soutěže
————————-----------——

Σ (SDH + MHJ) okresu

x Σ (SDH + MHJ) okrsku

(7) Výše příspěvku na mládež se pro příslušný OSH ČMS stanovuje následovně:

Příspěvek na mládež

=

500 000
—————————-----------—

Σ kolektivů mládeže kraje

x Σ kolektivů mládeže okresu

(8) Do 30 dnů od obdržení příspěvku na soutěže bude Moravské hasičské jednotě (dále jen
„MHJ“) prokazatelně předán KSH ČMS kraje Vysočina příspěvek za 10 organizací MHJ.
(9) Starosta Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů (KSH)
předá nejpozději do 15. května 2008 přehled místa a termínu konání okrskových
a okresních soutěží (dospělých a mládeže) a krajských soutěží SDH hejtmanovi kraje.
Pořadatelé jsou povinni při soutěži umístit, na viditelném místě, schválené logo kraje
Vysočina.

Čl. 3
Rezerva
(1) Z celkové částky příspěvku na požární ochranu se do konce měsíce srpna 2008
ponechává rezerva ve výši 100 000 Kč.
(2) Z rezervy se hradí příspěvky dle čl. 1 odst. 4 písm. a), b), c) těchto Zásad.
(3) Čerpání rezervy navrhuje hejtmanovi kraje starosta KSH ČMS kraje Vysočina.
Čl. 4
Kontrola a vyhodnocení
(1) Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.
(2) Příjemce dotace je povinen provést závěrečné vyhodnocení poskytnuté dotace
a finanční vyúčtování v termínu stanoveném smlouvou.
(3) Poskytovatel dotace je oprávněn, 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, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen předložit kontrolním
orgánům kraje originály nebo ověřené kopie všech účetních dokladů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá odbor sekretariátu hejtmana.
(2) Nedílnou součástí těchto Zásad je: Příloha č. 1 – Přehled příspěvku na soutěže
OSH + MHJ.
(3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina, platnosti pozbývají dnem 31. 12. 2008.
(4) Tyto zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. 2. 2008
a schváleny usnesením č. 0009/01/2008/ZK.
V Jihlavě dne 12. 2. 2008

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č.1: Přehled příspěvku na soutěže OSH + MHJ
Počet listů:1
1. Na krajské soutěže SDH kraje Vysočina

Σ = 150.000,- Kč

2. Na soutěže dospělých OSH ČMS+ MHJ

Σ = 700.000,- Kč

Okresní soutěž

Počet SDH + MHJ

Soutěže
celkem

Okresní
soutěž

Okrskové
soutěže

Havlíčkův Brod

189

139.263,-

48.000,-

91.263,-

Jihlava

131

96.537,-

34.000,-

62.537,-

Pelhřimov

184

135.578,-

45.000,-

90.578,-

Třebíč

204

150.315,-

50.000,-

100.315,-

Žďár nad Sázavou

232

170.947,-

58.000,-

112.947,-

MHJ

10

7.360,-

7.360,-

0,-

700.000,-

242.360,-

457.640,-

kraj Vysočina

940 SDH + 10 MHJ

3. Na vybavení a dětské soutěže OSH ČMS+ MHJ

Σ = 500.000,- Kč

Počet kolektivů MH

Počet dorost.
kolektivů

Havlíčkův Brod

36

3

73.863,-

Jihlava

24

3

51.139,-

Pelhřimov

42

8

94.696,-

Třebíč

61

6

126.893,-

Žďár nad Sázavou

60

21

153.409,-

kraj Vysočina

223

41

500.000,-

Okresní soutěž

Zpracoval:
Bc. Pavel Maslák v. r.

Okresní soutěže a
vybavení

