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Č. j. 9130/RR/2010 

 

P R A V I D L A  

pro čerpání účelové neinvestiční dotace  

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje 

na rok 2010 

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Královéhradeckého kraje na rok 2010 (dále jen „účelová neinvestiční dotace“) spojená 

s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí je poskytována 

v souladu s podmínkami Ministerstva vnitra ČR čj. MV-52565-1/PO-2009 ze dne 3. srpna 

2009 a Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR čj. MV-96-9/PO-2010, o poskytnutí a pouţití 

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS 

ČR“) do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na 

rok 2010. 

 

Článek I 

Obecná ustanovení 

1. Ministerstvo vnitra poskytuje prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR účelovou neinvestiční 

dotaci z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje spojené s činností 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, která je poskytována cestou rozpočtů krajů a 

hl. m. Prahy (dále jen „kraj“) formou účelově vázaného příspěvku krajům (dále jen 

„účelová neinvestiční dotace“), přičemţ se vychází z ustanovení právních předpisů, kdy: 

a) kraje, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poţární ochraně“), v přenesené 

působnosti státní správy hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 

poţární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) 

vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na 

financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově poţární techniky,  

b) vybrané obce, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona o poţární ochraně, zabezpečují 

akceschopnost jednotky SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod. Jednotkou 

SDH vybrané obce je jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle přílohy zákona o 

poţární ochraně a podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., (dále jen „vyhláška o 

jednotkách PO“), zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními předpisy; podle 

§ 29 odst. 4 písm. c) zákona o poţární ochraně, zabezpečují jednotky SDH vybraných 

obcí kategorie JPO II nepřetrţitou pohotovost mimo pracoviště v počtu jednoho 

poţárního druţstva o zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/1) nebo dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/2),  

c) obce, v přenesené působnosti na úseku poţární ochrany ve smyslu § 29 odst. 3 písm. 

a) zákona o poţární ochraně, na základě rozpisu hasičského záchranného sboru kraje, 
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v souladu s § 26 odst. 2 písm. l) zákona o poţární ochraně, zajišťují účast velitelů 

a strojníků jednotek SDH obcí na jejich odborné přípravě. Odbornou přípravu pořádá  

hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“). Účelovou neinvestiční dotaci na 

uvedenou činnost poskytuje kraj v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) bod 2 zákona o 

poţární ochraně v návaznosti na § 26 odst. 2 písm. l) zákona o poţární ochraně. 

2. Finanční prostředky poskytované MV-GŘ HZS ČR na zabezpečení činností krajů 

uvedených v odst. 1, písm. a), b) a c) tohoto článku jsou účelové neinvestiční dotace do 

rozpočtu krajů, poskytované ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění. Pokud kraj poskytne tyto prostředky přímo obcím, jedná se o 

výdej z rozpočtu kraje do rozpočtu obce za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

3. Při poskytování účelové neinvestiční dotace se přihlíţí ke koncepci poţární ochrany 

kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany, k materiálně 

technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy jednotek 

SDH obcí, zpracovaného HZS kraje. 

 

Článek II 

Určení účelové neinvestiční dotace 

Účelová neinvestiční dotace je určená: 

1. na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné 

prostředky poţární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku 

na zabezpečení akceschopnosti1 jednotky SDH obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut2 po vyhlášení 

poplachu jednotce v síle nejméně jednoho druţstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou 

druţstev, o zmenšeném početním stavu3, ve sloţení velitel, strojník a dva hasiči. Členové 

jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu sluţby v souladu s § 

20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění 

nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky 

z jejího rozpočtu činí minimálně 20 % celkové částky účelové neinvestiční dotace na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II. 

Tato část účelové neinvestiční dotace můţe být čerpaná: 

- na neinvestiční opravy zásahové poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a 

neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku, 

- na pracovní pohotovost člena vykonávajícího sluţbu v jednotce jako svoje zaměstnání, 

na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenou 

dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr za zabezpečení připravenosti 

k výjezdu jednotky dle plánu výkonu sluţby zpracovaného velitelem jednotky. 

Poznámka: 

Pokud nebude zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II dle čl. 2 bodu 1. za celé 

období roku, krátí se dotace pro obec o příslušný počet 1/12 celkového objemu vyčleněných prostředků (tj. 

za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna). 

                                                 
1
 § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

2 § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
3 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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Příjemci účelové neinvestiční dotace dle článku II, odst. 1: 

Název vybrané obce 

Účelová 

neinvestiční dotace 

ve výši 

(v Kč) 

Název vybrané obce 

Účelová 

neinvestiční dotace 

ve výši 

(v Kč) 

Černilov 150 000,-- Nový Bydţov 150 000,-- 

Červený Kostelec 150 000,-- Opočno 150 000,-- 

Hajnice 150 000,-- Pec pod Sněţkou 150 000,-- 

Hořice 150 000,-- Police nad Metují 150 000,-- 

Hostinné 150 000,-- Rokytnice v OH 150 000,-- 

Chlumec nad Cidlinou 150 000,-- Sobotka 150 000,-- 

Kopidlno 150 000,-- Špindlerův Mlýn 150 000,-- 

Kostelec nad Orlicí 150 000,-- Třebechovice p. O. 150 000,-- 

Nechanice 150 000,-- Týniště nad Orlicí 150 000,-- 

Nová Paka 150 000,-- Úpice 150 000,-- 

Nové Město n. Metují 150 000,-- Ţacléř 150 000,-- 

2. na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH 

vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku 

práce. Podíl obce na mzdové a zákonné pojištění členům z jejího rozpočtu činí 

minimálně 10 % celkové částky dotace na 1 člena jednotky SDH obce. 

Dotace můţe být poskytnuta na plat člena jednotky SDH vybrané obce, který má s obcí 

uzavřenou pracovní smlouvu dle zákoníku práce, na zákonné zdravotní a sociální 

pojištění a zákonné úrazové pojištění.  

Poznámka: 

Pokud člen nebude vykonávat službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce po 

celé období roku, krátí se dotace pro obec o příslušný počet 1/12 objemu účelové neinvestiční dotace (tj. za 

měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna). 

Výši části dotace na zabezpečení činností dle čl. II bodu 1. a 2. stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro každý rok 

při návrhu rozpočtu v závislosti na možnostech státního rozpočtu ČR. 

Příjemci účelové neinvestiční dotace dle článku II, odst. 2: 

Název vybrané obce 

Účelová neinvestiční 

dotace ve výši  

(v Kč) 

Počet členů 

Černilov 150 000,-- 3 

Hořiněves 100 000,-- 2 
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Název vybrané obce 

Účelová neinvestiční 

dotace ve výši  

(v Kč) 

Počet členů 

Kostelec nad Orlicí 50 000,-- 1 

Nechanice 250 000,-- 5 

Nové Město n. Met. 100 000,-- 2 

Police nad Metují 50 000,-- 1 

Ţacléř 250 000,-- 5 

3. na níţe uvedené výdaje [písm. a), písm. b) a písm. c)]: 

a) na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, 

a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, 

ochranné oděvy pro hasiče apod.).  

b) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání 

odborné způsobilosti nebo prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, 

specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS krajů.  

HZS kraje podle § 26 odst. 2 písm. l) zákona o poţární ochraně řídí a organizuje 

odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Počet dobrovolných hasičů 

u jednotky SDH obce ve funkcích velitel a strojník, pro které HZS kraje pořádá 

odbornou přípravu, je systemizován přílohou č. 4 vyhlášky o jednotkách PO. 

Účelová neinvestiční dotace v uvedené oblasti odpovídá druhu odborné přípravy 

k získání nebo prodlouţení odborné způsobilosti, tzn. příslušného kurzu pro člena 

jednotky SDH obce. Účelová neinvestiční dotace se přednostně čerpá na kurzy pro 

získání odborné způsobilosti a prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

členů. 

Účelovou neinvestiční dotaci lze pouţít také na specializační kurzy a odborná 

zaměstnání pořádané HZS krajů pro členy jednotek SDH obcí. Specializační kurzy 

členů mohou být vyučovány pouze dle platných osnov odborných a specializačních 

kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR. 

Pravidelná odborná příprava se povaţuje za odborná zaměstnání pořádaná HZS kraje. 

 

Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace se hradí členovi, který se 

příslušného kurzu zúčastnil zejména: 

- refundace mzdy, 

- cestovní náklady. 

Odborná příprava k získání nebo prodlouţení odborné způsobilosti je pořádána ve 

vzdělávacích zařízeních: 

- Ministerstva vnitra, 

- HZS krajů, 

- určených MV-GŘ HZS ČR. 
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Obci je moţno z účelové neinvestiční dotace vyčlenit prostředky na odbornou přípravu 

v tom případě, pokud se strojník, velitel druţstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě 

jiný určený člen, zúčastnil organizované odborné přípravy. 

Ředitel HZS kraje sestaví plán odborné přípravy na daný kalendářní rok podle potřeby 

zařazení výše uváděných funkcí na úseku poţární ochrany do odborné přípravy. Plán se 

sestavuje počátkem příslušného roku. Tento plán je současně podkladem pro rozpis 

účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu. Výši části dotace na člena v kurzu 

stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro kaţdý rok. 

V souvislosti se sestavením plánu odborné přípravy na daný kalendářní rok podle 

potřeby zařazení funkcí na úseku poţární ochrany do odborné přípravy (pokud se 

strojník, velitel druţstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný určený člen, 

zúčastnil organizované odborné přípravy) stanovilo MV-GŘ HZS ČR prostředky 

účelové neinvestiční dotace obci na člena v kurzu v roce 2009 v následující výši: 

Kurz 

(počet hodin) 

Účelová neinvestiční dotace obci 

na člena v kurzu v Kč 

40 1 735,00 

24 1 040,00 

16 695,00 

8 345,00 

Obce předloţí všechny kopie faktur, vyúčtování pracovní cesty a refundace mzdy 

souhrnně za všechny účastníky odborné přípravy nebo specializačních kurzů 

zřizovatele. 

c) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod 

Účelovou neinvestiční dotaci lze pouţít pro jednotku SDH obce, která na výzvu 

územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah 

mimo území obce (v souladu s § 24 odst. 1, písm. d) a § 73 odst. 3 zákona o poţární 

ochraně), která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je jednotka SDH 

obce zřízena na základě sdruţení prostředků (§ 69a zákona o poţární ochraně).  

Podkladem k čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje za uskutečněný zásah je 

ţádost uvedená v příloze č. 2.2 společně se sumarizační tabulkou (viz příloha č. 

2.2.1) těchto Pravidel pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2010“ (dále jen 

„Pravidla). Případné další oprávněné nároky budou uplatněné při finančním 

vypořádaní účelové dotace. 

4. Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace dle odstavce 1 a 2 tohoto článku budou 

příjemci převedené na účet po podpisu smlouvy obou zúčastněných stran. Vzor smlouvy 

je v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

5. Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace dle odstavce 3, písmeno a), b) a c), 

tohoto článku budou příjemci převedené na účet po podpisu smlouvy obou zúčastněných 

stran. Vzor smlouvy je v příloze č. 2 těchto Pravidel. 
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Článek III 

Způsob přidělování dotace 

1. Příjemce dotace a výši finančních prostředků dle článku II, odst. 1 těchto Pravidel na 

výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné prostředky 

poţární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí, stanovuje MV-GŘ HZS ČR 

pro kaţdý rok při návrhu rozpočtu v závislosti na moţnostech státního rozpočtu ČR. 

2. Příjemce dotace a výši finančních prostředků dle článku II, odst. 2 těchto Pravidel na 

mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH 

vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku 

práce, stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro kaţdý rok při návrhu rozpočtu v závislosti na 

moţnostech státního rozpočtu ČR. 

3. Příjemce dotace a výši finančních prostředků na výdaje uvedené v článku II. odst. 3 

písm. a), b) a c) stanovuje HZS kraje podle výše přidělených finančních prostředků ze 

státního rozpočtu ČR. 

4. Rozdělení účelové neinvestiční dotace uvedené v čl. II., odst. 1 a 2 je závazné. 

5. Změny účelu jsou moţné pouze u vybraných obcí mezi poloţkami, které jsou uvedené 

v čl. II., a to z odst. 3 b) na 3 a) v souladu se zákonem č. 133/1985, § 24, odst. 1 písm. 

d), § 27, odst. 1 písm. d) a § 29, odst. 4, o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Článek IV 

Rozdělení účelové neinvestiční dotace a její a vyúčtování  

(způsob, rozsah a termínové rozloţení předávaných podkladů) 

1. Účelová neinvestiční dotace je určená na zabezpečení výše uvedených činností v období 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. 

2. Uznány budou všechny výdaje uplatněné za celé období roku 2010 bez ohledu na datum 

přijetí dotace na účet. Uplatňované výdaje musejí být v souladu s Pravidly o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace v poţární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce pro rok 2010 a musí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2010. 

3. Prostředky účelové neinvestiční dotace v minimální výši na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti podle čl. II, odst. 1 a 2, kraj rozepisuje na počátku příslušného roku. Obce 

tyto prostředky obdrţí po přijetí dotace na účet Královéhradeckého kraje a po schválení 

v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 

4. Prostředky na výdaje podle čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c) se rozepisují v celém rozsahu 

na konci roku s ohledem na celkový podíl počtu zásahů jednotek SDH obcí mimo území 

zřizovatele v období roku stanoveného HZS kraje a počtu členů jednotek SDH obcí, kteří 

se zúčastnili odborné přípravy organizované HZS kraje. 

5. Královéhradecký kraj po schválení těchto Pravidel připraví smlouvy s vybranými obcemi 

k účelové neinvestiční dotaci dle čl. II, odst. 1 a 2, jejíţ vzor je uveden v příloze č. 1 

Pravidel, a rozešle těmto obcím. Obce podepsanou smlouvu neprodleně vrátí zpět na 

Královéhradecký kraj k podpisu hejtmana Královéhradeckého kraje. 

6. Termínové rozloţení při vyřízení dotace k čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c): 

a) Obce předloţí v souladu s čl. II, odst. 3, písm. c), ţádost o náhradu nákladů na 

zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce mimo vlastní územní obvod, jejíţ 

vzor je uvedený v příloze č. 2.1 (společně se sumarizační tabulkou viz příloha č. 2.1.1) 
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Pravidel, ve dvou termínech, a to: 

 za období leden – září 2010 nejpozději do 4. října 2010, 

 za období říjen – prosinec 2010 nejpozději do 17. ledna 2011. 

b) Královéhradecký kraj předá doručené ţádosti o náhradu nákladů na zásah jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obcí mimo vlastní územní obvod do 5. října 2010 

Hasičskému záchrannému sboru kraje. 

c) HZS Královéhradeckého kraje předloţí Královéhradeckému kraji rozdělení účelové 

neinvestiční dotace v souladu s čl. II., odst. 3, písm. a), b) a c) nejpozději do 11. 10. 

2010. 

d) Ihned po předloţení rozdělení neinvestiční účelové dotace Královéhradecký kraj 

připraví smlouvy s vybranými obcemi k účelové neinvestiční dotaci v souladu s čl. II, 

odst. 3, písm. a), b) a c) jejíţ vzor je uveden v příloze č. 2 Pravidel, a rozešle těmto 

obcím. 

e) Obce doručí podepsané smlouvy nejpozději do 31. 10. 2010 na Královéhradecký kraj, 

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Pivovarské náměstí 1245 

Hradec Králové, PSČ 500 03. 

f) Rozdělení dotace v souladu s čl. s čl. II., odst. 3, písm. a), b) a c) bude předloţeno 

k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, které se koná 4. listopadu 

2010. 

g) Finanční prostředky obcí, které nevrátí podepsanou smlouvu v termínu 

stanoveném v odst. 6, písm. e), tohoto článku, budou přerozděleny. Návrh na 

přerozdělení účelové neinvestiční dotace bude předloţený k projednání 

v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 2. 12. 2010. 

7. Obce předloţí vyúčtování za jednotlivé dotační tituly na tiskopisech, jejichţ vzor je 

uveden v příloze Pravidel, a to: 

a) pro účely uvedené v čl. II, odst. 1 a 2, Pravidel – příloha č. 1.1, 

b) pro účely uvedené v čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c) – příloha č. 2.2.   

nejpozději do 17. ledna 2011 na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, Pivovarské náměstí 1245, 

Hradec Králové, PSČ 500 03. 

8. S vyúčtováním účelové neinvestiční dotace obce doloţí všechny platné doklady 

příslušných realizovaných výdajů, které jsou předloţeny v souladu s uznatelnými výdaji 

dle těchto Pravidel.  

9. Součástí soupisu realizovaných výdajů uvedené v příloze  

 č. 1.1 pro účely uvedené v čl. II, odst. 1 a 2,  

 č. 2.2 pro účely uvedené v čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c) 

těchto Pravidel budou kopie dokladů, které budou očíslované podle uvedených tabulek na 

Seznamu všech předmětných účetních výdajových dokladů4. Ke kaţdému dokladu bude 

přiloţena kopie výpisu z účtu. 

10. Součástí vyúčtování ke kaţdé smlouvě jednotlivě je Potvrzení správnosti a pravdivosti 

údajů (příloha č. 3 Pravidel) a Prohlášení k odpočtu DPH (příloha č. 4 Pravidel). 

                                                 
4
  Např. doklady uvedené v části ad a) věcné vybavení budou očíslovány a/1, coţ znamená, ţe se jedná o doklad 

z části ad a) věcné vybavení, řádek 1 
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Článek V 

Následná kontrola poskytnutí dotace 

Královéhradecký kraj je oprávněn provádět kontrolu vyuţití poskytnuté účelové neinvestiční 

dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 

2010, především dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Po odborné stránce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem 

Královéhradeckého kraje. 

 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla jsou závazná pro Královéhradecký kraj, HZS Královéhradeckého kraje a 

příjemce dotace, tj. města, městyse a obce Královéhradeckého kraje, které splňují 

podmínky dle těchto Pravidel pro rok 2010. 

2. Kontaktní osoby pro poskytování informací: 

 za HZS Královéhradeckého kraje 

 Okres Hradec Králové 

Jméno a příjmení: mjr. Bc. Rudolf Jelínek, vedoucí odd. IZS a řízení 

jednotek PO  

Telefonní číslo:  950 530 713 

Fax:    495 512 282 

E-mail:   rudolf.jelinek@hkk.izscr.cz 

 Okres Jičín 

Jméno a příjmení: mjr. Ing. Ladislav Oborník, vedoucí odd. IZS, 

sluţeb a OPIS ÚO Jičín 

Telefonní číslo:  950 510 322 

Fax:    493 522 150 

E-mail:   ladislav.obornik@hkk.izscr.cz  

 Okres Trutnov 

Jméno a příjmení: mjr. Ing. Jiří Šeps, vedoucí odd. IZS, sluţeb a 

OPIS ÚO Trutnov 

Telefonní číslo:  950 525 421 

Fax:    950 525 408 

E-mail:   jiri.seps@hkk.izscr.cz 

 Okres Náchod 

Jméno a příjmení: mjr. Ing. Martin Řehák, vedoucí odd. IZS, sluţeb 

a OPIS ÚO Náchod 

Telefonní číslo:  950 515 572 

Fax:    491 481 222 

E-mail:   martin.rehak@hkk.izscr.cz 

 Okres Rychnov nad Kněţnou 

Jméno a příjmení: mjr. Ing. Martin Král, vedoucí odd. IZS, sluţeb a 

OPIS ÚO Rychnov n/K. 

Telefonní číslo:  950 520 621 

Fax:    494 532 020 

E-mail:   martin.kral@hkk.izscr.cz 

 

mailto:rudolf.jelinek@hkk.izscr.cz
mailto:ladislav.obornik@hkk.izscr.cz
mailto:jiri.seps@hkk.izscr.cz
mailto:martin.rehak@hkk.izscr.cz
mailto:martin.kral@hkk.izscr.cz


 

Stránka 9 z 9 

 

- za Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Jméno a příjmení:   Irena Nekovářová 

Telefonní číslo:  495 817 174 

Fax:    495 817 336 

E-mail:    inekovarova@kr-kralovehradecky.cz 

3. Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou vzory smluv, vzory tiskopisů k rozdělení a 

vyúčtování dotace a Příklady uznatelných výdajů (přílohy č. 1 – 5).  

4. Pravidla včetně příloh byla schválená v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne  

6. května 2010, usnesení č. ZK/13/866/2010. 

5. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

6. Pravidla včetně všech příloh jsou dostupná v elektronické podobě na internetových 

stránkách Královéhradeckého kraje (elektronická adresa: www.kr-kralovehradecky.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mencl, v. r. 

ředitel  

HZS Královéhradeckého kraje 

Bc. Lubomír Franc, v. r. 

hejtman 

Královéhradeckého kraje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Vzor smlouvy (pro účely uvedené v čl. II, odst. 1 a 2, Pravidel) 

Příloha č. 1.1 - Vyúčtování (pro účely uvedené v čl. II, odst. 1 a 2, Pravidel) 

Příloha č. 2 - Vzor smlouvy (pro účely uvedené v čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c), Pravidel) 

Příloha č. 2.1 - Ţádost obce o náhradu nákladů na zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

mimo vlastní územní obvod (pro účely uvedené v čl. II, odst., 3, písm. c), Pravidel) 

Příloha č. 2.1.1 - Sumarizační tabulka - Příloha k Ţádosti obce o náhradu nákladů na zásah jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce mimo vlastní územní obvod – přehled o zásazích (pro 

účel uvedený v čl. II, odst., 3, písm. c), Pravidel) 

Příloha č. 2.2 - Vyúčtování (pro účely uvedené v čl. II, odst. 3, písm. a), b) a c), Pravidel) 

Příloha č. 3 - Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů (při vyúčtování účelové neinvestiční dotace dle 

smlouvy v příloze č. 1 a 2 Pravidel) 

Příloha č. 4 - Prohlášení k odpočtu DPH (při vyúčtování neinvestiční účelové dotace dle smlouvy 

v příloze č. 1 a 2 Pravidel) 

Příloha č. 5 - Příklady uznatelných výdajů 
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