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Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace
a jejich řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina Kapitola požární ochrana a IZS
na rok 2015
pro: jednání bezpečnostní rady kraje č. 2/2015 dne 14. 5. 2015
zpracoval(a): P. Dvořák
předkládá: J. Murárik
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Popis problému:
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti předkládá Bezpečnostní komisi rady Kraje Vysočina
zprávu o schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina – Kapitola Požární ochrana a IZS na rok
2015.
Návrh řešení, zdůvodnění:
V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS jsou pro rok 2015 schváleny
výdaje v celkové výši 14 680 000 Kč. Z toho je určeno na nezbytné provozní výdaje a výdaje
na požární ochranu celkem 12 000 000 Kč a na ostatní výdaje 2 680 000 Kč. Rozhodující
výdaje kapitoly tak představují dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární
ochrany obcí (SDH) a dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina (HZS).
Finanční závazky z roku 2014, které by zatížily letošní rozpočet, nejsou známy.
Provozní výdaje, výdaje na PO
Celkem je na provozní výdaje plánováno 280 000 Kč. Jedná se o prostředky na zajištění
běžného provozu orgánů krizového řízení a na zajištění akutních výdajů v případě
mimořádné situace nebo krizové situace. Na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH je
určena částka ve výši 6 000 000 Kč, o kterou se dělí Krajské sdružení SDH (1 700 000 Kč)
a obce, které ji využívají na krytí výdajů jejich jednotky SDH (4 300 000 Kč). Podpora
směřuje zejména těm jednotkám, které jsou HZS kraje zahrnuty do Plánu plošného pokrytí.
Dotace Krajskému sdružení SDH již byla vyplacena oproti jeho žádosti. Dotace obcím budou
poskytnuty na základě zásad zastupitelstva kraje. Ty budou předloženy zastupitelstvu kraje
ke schválení 12. 5. 2015. Zásady byly vytvořeny na základě spolupráce s HZS Kraje
Vysočina a Krajským sdružení SDH. Oproti minulým letům nastala změna v systému
vyplácení dotace. Nyní si obce o dotaci budou muset požádat Děje se tak v souvislost se
změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Mimo finanční zdroje schválené v krajském rozpočtu obdrží kraj dotaci od Ministerstva vnitra
– GŘ HZS ČR, kterou na základě rozpisu HZS rozdělí obcím. Pro letošní rok kraj obdrží
3 384 000 Kč. V loňském roce tato dotace činila 4 158 000 Kč. Tato dotace slouží ke krytí
výdajů obcí za zásahy jejich JPO mimo katastrální území obce, na odbornou přípravu
a věcné vybavení.
V letošním roce bude poprvé poskytnuta dotace obcím na opravy a repase požární techniky,
o kterou si obce mohly požádat do listopadu loňského roku. Na tyto účely je v rámci rozpočtu
alokováno 2 045 000 Kč. Vyplacení dotací obcím proběhne oproti předložení závěrečné
zprávy.
Ostatní výdaje
Celková částka schválená v rámci rozpočtu je 2 400 000 Kč. Z těchto prostředků budou
hrazeny výdaje na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Výdaje zahrnují dotace na
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zabezpečení obecního nemovitého majetku (600 000 Kč), výdaje na projekty kraje a obcí
v rámci prevence kriminality – projekty obcí na zvýšení bezpečnosti. Jedná se povětšinou o
kamerové systémy. Úhradu podílů výdajů na projekty kraje. Počítá se i s výdaji na případné
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.
Podrobný rozpis kapitoly Požární ochrany a IZS na rok 2015 je v příloze tohoto materiálu
(BRK-02-2015-09, př. 1).
Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok 2015 dle materiálu . BRK02-2015P-09P a BRK-02-2015-09P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
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