



Příloha č. 2.1

Neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2015
Doručte nejpozději do 31. července  2015
Na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské nám. 1245 
Hradec Králové, PSČ 500 03
Přílohy:
	kopie dílčích zpráv o zásahu,
	kopie žádostí zaměstnavatelů nebo samostatně výdělečně činných fyzických osob o refundaci mzdy
	Sumarizační tabulka „Výjezdy mimo obec – náklady na PHM, refundace“ (Příloha č. 2.1.1. Pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje 2015)

Žádost obce 
o náhradu výdajů na zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce mimo vlastní územní obvod v roce 2015
(15JPO03)


Název obce: …………………………………………………………………………………………...
Adresa - ulice: ……………………………………č.p. …………….PSČ……………………………
Zastoupená starostou:…………………………………………………………………………………..
IČO: …………………….telefon: ……………………………e-mail: ………………………………
Číslo účtu obce: ………………………………………………………………………………………..

Ve smyslu § 27 odst. (1) písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obec žádá o náhradu výdajů spojených se zásahem JSDH obce mimo vlastní územní obvod ve výši podle Sumarizační tabulky „Výjezdy mimo obec – náklady na PHM, refundace (příloha č. 2.1.1. Pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje 2015):

1.	Náhrada ušlého výdělku (refundace mezd) členů JSDH obce

Refundace mezd celkem:…………………........Kč

2.	Spotřebované pohonné hmoty

Celkem…………………………………………. Kč
	

3.	Spotřebovaná speciální hasiva
		
Celkem………………………………………….Kč



Celková výše náhrad výdajů ………………………………………………….Kč





Originály dokladů uvedených v tabulce „Výjezdy mimo obec – náklady na PHM, refundace“ jsou uloženy: 

Místo:	                                                                ……………………………………………………..
Odpovědná osoba	..……………………………………………………
Telefonní číslo:                                                 …………………………………………………….	
V ……………...................….. dne: .........................	



………………………..…………………………
statutární zástupce 
razítko a podpis
                                    					     		


	       	
Komentář k jednotlivým výdajům vynaloženým za uskutečněný zásah

1.	Náhrada ušlého výdělku
Obec doloží kopii dílčí zprávy o zásahu a žádosti zaměstnavatelů, kteří jsou členy JSDH obce, o refundace mezd. Na náhradu ušlého výdělku zaměstnancům právnických a podnikajících fyzických osob se vztahuje § 206 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).  Na náhradu ušlého výdělku samostatně výdělečně činné fyzické osoby se vztahuje § 22 odst. (1) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, a § 79 zákoníku práce.

2.	Spotřebované pohonné hmoty
Spotřeba pohonných hmot (dále jen „PHM“) je součtem množství PHM spotřebovaných na jízdu požární techniky k zásahu a množství PHM spotřebovaných na provoz čerpadla, agregátů a podobných zařízení. 
Množství PHM spotřebovaných na jízdu požární techniky k zásahu se počítá:
	jako násobek celkového počtu ujetých kilometrů u zásahu a průměrné spotřeby PHM na ujetých 100km stanovenou výrobcem dělený 100, nebo
	jako násobek celkového počtu ujetých kilometrů u zásahu a skutečné průměrné spotřeby PHM za kalendářní rok na ujetých 100km dělený 100,
	pokud nelze použít bod a) ani b) stanoví spotřebu HZS Královéhradeckého kraje.

Množství PHM spotřebovaných při provozu čerpadla, agregátů a podobných zařízení se spočítá jako násobek počtu motohodin provozovaných u zásahu a průměrné spotřeby PHM na 1 motohodinu stanovenou výrobcem. V případě, že výrobce u požární techniky nestanovil průměrnou spotřebu PHM na 1 motohodinu a požární technika nemá instalováno počítadlo motohodin, stanoví spotřebu HZS Královéhradeckého kraje, příp. u požární techniky lze za spotřebu na 1 motohodinu považovat množství PHM potřebné na ujetí vzdálenosti 50km.
Množství PHM spotřebovaných u mimořádné události provozem motoru na volnoběh, stanoví spotřebu HZS Královéhradeckého kraje, příp. u požární techniky lze za spotřebu na 1 hodinu volnoběhu považovat množství PHM potřebné na ujetí vzdálenosti 20km.
Při stanovení spotřebovaného množství motorových olejů se vychází z údajů výrobce. Není-li tato stanovena, stanoví ji HZS Královéhradeckého kraje, stejně tak i cenu za 1 litr oleje s ohledem na průměrné ceny motorových olejů v kraji. Finanční náklady na spotřebované PHM se vypočítají jako násobek množství jednotlivých druhů PHM a průměrné ceny za 1 litr PHM. Výše průměrné ceny za 1 litr PHM pro rok 2014 stanovena v § 4 vyhlášky č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, činí:
35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
36,00 Kč u motorové nafty.

3.	Speciální hasiva a sorbenty

Speciální hasiva a sorbenty se hradí pouze v případě, byla-li použita na pokyn velitele zásahu. Mezi speciální hasiva se pro účely náhrad zařazují:
- hasící prášky,
- plynná hasiva,
- pěnidla.
Cenu za jednotku speciálního hasiva a sorbentu (l, m3, kg) stanoví HZS Královéhradeckého kraje s ohledem na průměrné ceny speciálních hasiv a sorbentu na území kraje, nebo obec doloží fakturu na doložení nákladů.

