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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o
poskytnutí Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí –
výzva JSDH_V1_2020: Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
pro rok 2020, a zajištění předfinancování a financování akce, tzn. zajištění
spolufinancování obce ve výši minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů akce a
zajištění financování nezpůsobilých výdajů.
2) Zdůvodnění:
Rada města Žatce na svém jednání ze dne 13. 5. 2019 usnesením č. 356/19 doporučila
Zastupitelstvu města Žatce schválit podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – výzva
JSDH_V1_2020: Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro rok
2020, a zajištění předfinancování a financování akce, tzn. zajištění spolufinancování obce
ve výši minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů akce a zajištění financování
nezpůsobilých výdajů.
Předkládáme tento materiál na základě jednání s velitelem JSDH Žatec panem Liborem
Staňkem. Předmětem žádosti o dotaci je pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále
jen CAS) těžké hmotností třídy v základním provedení s požárním čerpadlem o
jmenovitém výkonu 2000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5000 l.

Na pořízení této nové CAS je možno požádat o účelovou investiční dotaci v rámci
vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra.
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
vyhlásilo pro rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V1_2020: Pořízení nebo
rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky.
Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující
jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2 500 000,- Kč.
Předpokládané náklady na pořízení nové CAS činí cca 7 mil. Kč s DPH. Náklady na
pořízení nové CAS budou zohledněny v rámci přípravy rozpočtu 2020, kapitoly 719,
Kancelář úřadu.
Žádosti o dotace jsou přijímány do 14. 6. 2019. Oznámení o vyhodnocení žádostí zveřejní
MV-GŘ HZS ČR nejpozději do 30. 9. 2019. Následně je třeba projednat a schválit
technické podmínky s poskytovatelem dotace, a to nejpozději do 31. 3. 2020. Realizace
dané akce by tudíž probíhala v roce 2020.
V únoru 2020 je předpokládáno vyhlášení výzvy Krajského úřadu Ústeckého kraje na
podporu nové techniky – Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR – dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod. V rámci této výzvy bude Město Žatec žádat o dotaci na dofinancování
pořízení nové CAS. Výše dotace v rámci této výzvy by měla činit maximálně 1 250 000,Kč (dle předchozích výzev).
3) Stanovisko velitele JSDH Žatec:
Město Žatec žádá o dotaci na obměnu CAS pro svoji jednotku kategorie JPO III. z
důvodu potřeby obměny stávající techniky. V dnešní době jednotka používá vozidlo CAS
K 25 Liaz z roku 1988, které již neodpovídá dnešním požadavkům na postupy při
zdolávání mimořádných událostí. CAS je již za svou éru značně opotřebovaná a přes
veškerou snahu členů jednotky a prostředků vynaložených na opravy a udržení vozidla v
akceschopnosti se postupně množí závady, díky kterým musí být vozidlo postaveno
mimo provoz.
Jednotka JPO III. dle vyhlášky 247/2001 Sb. má disponovat CAS v základním provedení.
Další technikou stejné specifikace jednotka nedisponuje a v případě postavení CAS K 25
mimo provoz je značně omezeno plnění předurčených úkolů jednotky zařazené do
plošného pokrytí kraje.
Stávající CAS by byla obměněna za CAS 20, těžké hmotnostní kategorie, nádrže do 5000
litrů, podvozku pro smíšený provoz, pro družstvo 1+5, která plně odpovídá požadavkům
na plnění úkolů jednotky.
Rizika vyplývající z nerealizace pořízení CAS:
V případě nerealizace obnovy CAS bude postupně docházet k odstavení stávající
techniky z důvodů narůstajících závad a následných, stále nákladnějších oprav.
Docházelo by tím k ohrožení akceschopnosti jednotky zařazené do plošného pokrytí kraje
a dále využívané jako záložní jednotky v případě nepřítomnosti jednotky HZS v místě
dislokace.
Realizací obměny CAS bude jednotka vybavena technikou odpovídající technickým
podmínkám, a požadavkům vyplývajícím z dnešních postupů při zdolávání mimořádných
událostí. Dále se eliminuje riziko neakceschopnosti JPO z důvodu poruchy základní CAS.

4) Stanovisko odboru:
Odbor rozvoje města doporučuje schválit dle předloženého návrhu, a to na základě
kladného vyjádření Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, které je přílohou
materiálu.
5) Příloha:
Vyjádření Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje k obměně požární techniky ze
dne 15. 3. 2019

