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Věc:  Informace ekonomického odboru k povodním červen 2013 

 

 V souvislosti s vyhlášením stavu nouze vládnou ČR  dne 2.6.2013 na území 

Královéhradeckého kraje bude Královéhradecký kraj zpracovávat žádost o poskytnutí 

finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací státního rozpočtu, která bude 

předložena Ministerstvu vnitra ČR v souladu s přílohou k usnesení vlády ČR č. 848 ze dne 

21. listopadu 2012.  

 Tímto Vás žádám o předání podkladů v prvotním nákladům Vaší obce (jedná se o 

odborný odhad) formou tabulky, která je přiložena. 

 Do prvotních nákladů nelze zahrnovat profesionálně konanou činnost – hasiči, armáda, 

záchranáři.  Současně je nezbytné uvést předpokládanou spoluúčast Vaší obce na 

prvotních nákladech (viz čl. 3 Usnesení vlády ČR č. 848 odst. 1 – Správní úřad a kraj 

může požádat o uvolnění finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací, a 

to po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných ve svém rozpočtu na krizové 

situace).  

 Termín pro vyplnění bude upřesněn a budete o něm informováni prostřednictvím 

datových schránek. 

 

Prvotní náklady na záchranné a likvidační práce nařízené orgány krajů a obcí v rámci 

řešení krizové situace 

Finanční prostředky jsou určené zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření 

přijatá v rámci řešení krizové situace (nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého 

majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy), například na nákup vysoušečů zdiva, 

odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a 

léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, 

nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek 

pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice 

nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, odstranění náplav, 

vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání 
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vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného 

prostranství, na provizorní přechody, odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové 

ubytování a stravování apod.  

 

Města, městyse a obce, které nebyly postiženy povodní tabulku nezasílají. 

 

                                      S pozdravem            

 

    

                                                                                                   Ing. Milan Zilvar    

                                                                         vedoucí oddělení výkaznictví a financování obcí 

 

Příloha: Tabulka Sčítání škod po povodni 

              Příloha k Usnesení vlády č. 848 ze dne 21. listopadu 2012 

              Pokyn MF – Povodeň v červnu 2013 – postup při financování krizových situací a                

škod 


