Dotační program
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2021

I.
1.

Úvodní ustanovení:
Název dotačního programu:

2. Vyhlašovatel:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje pro rok 2021 (dále jen „dotační
program“)
Jihomoravský kraj

3. Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
(dále jen „jednotka SDH obce“) pro rok 2021 vychází zejména z následujících právních
předpisů a dokumentů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.,
vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

4. V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 byla na tento dotační program
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 2. zasedání dne 17. prosince 2020 usnesením
č. 45/20/Z2 schválena částka 10 000 000 Kč.

II.

Účel a cíl dotačního programu:

Účelem a cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení
zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí
Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského
kraje jednotkami požární ochrany. V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona
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č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraje přispívají
k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany obcím
na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Finanční podpora v rámci tohoto dotačního programu není určena na výchovné,
preventivní, sportovní, spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany (včetně
požárního sportu).
Dotační program není určen na spolufinancování projektů realizovaných v rámci
dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - Podprogram 1 pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, Podprogram 2 - pořízení
nového dopravního automobilu a Podprogram 3 – stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice. Podpora těchto projektů bude řešena mimo tento dotační program.

III.

Lokalizace dotačního programu:

Dotační program je určen pro obce, zřizovatele jednotek sborů dobrovolných hasičů,
na administrativním území Jihomoravského kraje.

IV.

Cílová skupina – okruh způsobilých žadatelů:

1. Dotace se poskytují výhradně obcím na území Jihomoravského kraje, které jsou
zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné
(tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované
z rozpočtu EU;
c) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě
k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, a to i za období tří let před podáním žádosti;
d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik
živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. sloučení, splynutí,
rozdělení společnosti);
e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění
k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který má
být poskytována dotace;
f) vůči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
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g) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny
nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku
podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým
trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel právnickou osobou, týká
se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely podání
žádosti a uzavření a realizace smlouvy o poskytnutí dotace.
3. Splnění těchto podmínek žadatel doloží čestným prohlášením, které je součástí formuláře
Žádost o finanční podporu v oblasti Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje pro rok 2021 (dále jen „žádost“ nebo „žádost o poskytnutí dotace“).

V.

Předmět dotace:

Dotace jsou určeny na:
a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky
ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, nebo
b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710
Požární stanice a požární zbrojnice, nebo
c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících
podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra
č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.
Dotace není určena na náhradní díly, samostatné příslušenství a revize věcných prostředků
požární ochrany.
O dotaci na předmět dotace označený v příloze č. 3 dotačního programu * je možno žádat
pouze po předchozím projednání se zástupci HZS kraje a odsouhlasení ze strany HZS kraje.
Odsouhlasení HZS kraje dokládá žadatel k žádosti o dotaci.
Konkrétní účel dotace vychází z přílohy č. 3 dotačního programu, kde je uvedeno, na jaké
druhy požární techniky a věcné prostředky požární ochrany je možno žádat dotaci z dotačního
programu dle kategorie jednotky požární ochrany a její předurčenosti.
Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost o dotaci pro jednu zřizovanou
jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to na jeden z předmětů dotace uvedených
pod písm. a) nebo b) nebo c) dle článku V. vyhlášeného dotačního programu.
Účel dotace je následně konkrétně uveden v článku I. odst. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
(dále jen „Akce“).
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Uznatelné výdaje Akce jsou v návaznosti na účel poskytnuté dotace uvedený v čl. I odst. 1
smlouvy uvedeny v článku IV. odst. 7 smlouvy o poskytnutí dotace.
V rámci uznatelných výdajů Akce je příjemce oprávněn z dotace pořídit výlučně položky,
které jsou uvedeny v předběžném položkovém rozpočtu Akce, a nejvýše v počtech kusů
uvedených v předběžném položkovém rozpočtu Akce jako přílohy žádosti o poskytnutí
dotace. V případě, že poskytovatel omezí účel dotace, stanoví uznatelné výdaje Akce
ve smlouvě o poskytnutí dotace.

VI.

Výdaje, které nelze hradit z podpory (neuznatelné výdaje):

a) provozní náklady (nájem, energie, telefony, kancelářský materiál, propagace, doprava,
úhrada cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, apod.),
b) zálohy, pojistné, pokuty, penále, náhrady škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky
z prodlení, poplatky z prodlení, správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček,
dary,
c) nákup kancelářské výpočetní techniky, kopírovacích zařízení, faxů, fotoaparátů apod.,
d) úhrada leasingu,
e) nákup nemovitostí,
f) úhrada mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanců příjemce,
g) úhrada DPH není uznatelným výdajem, pokud příjemce je plátcem DPH a má
v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
h) krytí sportovních a kulturních aktivit v požární ochraně,
i) činnost občanských sdružení působících na úseku požární ochrany,
j) výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje kryté z účelových
dotací s ÚZ 14004 – neinvestiční transfery obcím podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Neuznatelnými výdaji na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic dále jsou:
a) výstavba, úpravy a rekonstrukce části stavby s prostory, které nejsou užívány v souladu
s ČSN 735710,
b) čištění a úklid budov,
c) oplocení,
d) přeložky inženýrských sítí,
e) sadové a parkové úpravy zeleně (např. trávníky, stromy, keře, osivo a terénní úpravy s tím
spojené, např. záhony, terasy, valy),
f) vodní nádrže,
g) náklady na technický dozor investora, na autorský dozor a na koordinátora BOZP,
h) náklady na studii stavby, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou
dokumentaci pro provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení,
dílenskou dokumentaci,
i) archeologie, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy
a opravy s tím spojené,
j) úpravy veřejného prostranství (např. chodníky, silnice, cesty, veřejná osvětlení),
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k) movitý majetek (vybavení), které není funkčně a pevně spojeno se stavbou (výjimku tvoří
hasičské přístroje),
l) přesun stavebních kapacit, cestovné, dopravné, náklady na ubytování, režijní náklady,
m) zábory veřejných komunikací a prostranství,
n) revize včetně revizní zprávy na stávající objekty bez předchozích úprav,
o) vícepráce při realizaci stavby,
p) spojovací krčky (chodby) mezi budovami,
q) položka v rozpočtu:
- finanční rezerva,
- náklady na pojištění díla,
- koordinační činnost,
- náklady za odborné vedení stavby stavbyvedoucím,
- náklady za vystavení bankovní záruky,
- náklady na zajištění splnění podmínek a opatření vyplývající ze stavebního povolení,
- náklady na zajištění jakosti při provádění díla,
- náklady na vypracování měsíčních zpráv zhotovitelem,
- pasportizace,
- monitoring, fotodokumentace,
- ostatní náklady vyplývající ze změn SOD,
- investorská činnost.
Neuznatelné výdaje jsou výdaje, které nelze zahrnout do čerpání a vypořádání Akce.

VII.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

1. Příjemce dotace (obec) je konečným příjemcem dotace.
2. Dotovanou Akcí musí být pořizován výlučně majetek do vlastnictví žadatele, resp.
rekonstruovaný nebo opravovaný majetek musí být ve vlastnictví žadatele.
3. Dotace je účelová. Je poskytována na konkrétní Akci specifikovanou ve smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s vymezením, zda se jedná
o investiční nebo neinvestiční dotaci. Příjemce smí použít dotaci pouze za podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“), jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto dotačního programu.
4. Pojmem investice se rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) u příjemců, kteří vedou
účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů ("podvojné účetnictví"). Pro ostatní příjemce platí, že pod pojmem investice
se rozumí výdaje na pořízení hmotného majetku specifikovaného v § 26 a § 29 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na pořízení
nehmotného majetku specifikovaného v § 32a a § 29 téhož předpisu.
5. Poskytnutí dotace zakládá v případě splnění zákonných podmínek pro příjemce závazek
postupovat při výběru dodavatele, či zhotovitele díla podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.

Výše dotace:
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1. Celková maximální výše poskytnuté dotace je následující:
a) na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS
(cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500 000 Kč, nebo
b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA
(dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil),
uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši
300 000 Kč, nebo
c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová
automobilová stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA
(dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil),
uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši
200 000 Kč, nebo
d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální
výši 500 000 Kč, nebo
e) na pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených
v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 100 000 Kč.
Minimální výše požadované a poskytnuté dotace:
Maximální výše požadované a poskytnuté dotace:
písm. a) – e) dotačního programu

15 000 Kč
je určena v článku VIII., odst. 1

2. Poskytnutí dotace podle tohoto dotačního programu se nevylučuje s dotacemi z jiných
státních programů nebo jiných finančních zdrojů, pokud příslušná dotační pravidla
souběh dotací nevylučují.
3. Dotace z tohoto dotačního programu není slučitelná s další podporou Jihomoravského
kraje na tento účel a s podporou v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra
- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ Podprogram 1 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky, Podprogram 2 - pořízení nového dopravního automobilu
a Podprogram 3 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, která bude řešena mimo
tento dotační program.
4. Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo omezit účel dotace a poskytnout částku nižší,
než obec požaduje. Zároveň poskytovaná částka dotace nemůže být vyšší, než je částka
uvedená v žádosti obce.

IX.

Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů:

Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových
uznatelných nákladů na Akci (investičních i neinvestičních). Do vlastních nebo jiných zdrojů
nelze zahrnout finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu Jihomoravského kraje,
a které nejsou evidovány v účetnictví žadatele.
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X.

Časový harmonogram realizace Akce:

1. Akce musí být realizována v období uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce nejpozději do 31. 12. 2021, nestanovíli smlouva o poskytnutí dotace jinak.
3. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího, nestanoví-li smlouva o poskytnutí
dotace jinak.

XI.

Platební podmínky:

Dotace bude příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, a to do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy bezhotovostním převodem
na účet příjemce jednorázovou splátkou. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností
následného vypořádání.

XII.

Čerpání, vypořádání a kontrola dotace:

1. Čerpání dotace, její vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 dotačního programu,
a na základě obecně závazných právních předpisů.
2. Požární zbrojnice, požární technika a věcné prostředky požární ochrany musí být pořízeny
a uhrazeny obcí v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace.
3. Příjemce nesmí poskytovat finanční prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací Akce, na niž byly prostředky
dotace poskytnuty.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace jako součást
závěrečné zprávy nejpozději do termínu stanoveného smlouvou o poskytnutí dotace
v rozsahu a s náležitostmi stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace.
5. Pokud výše poskytnuté dotace přesáhne 70 % skutečných uznatelných výdajů na realizaci
Akce, je příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky dotace odpovídající
částce, o kterou poskytovaná dotace převyšuje 70 % skutečných uznatelných výdajů
na realizaci Akce, a to způsobem a v termínu určeném pro předložení závěrečné zprávy
a finančního vypořádání dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace.
6. Nepoužitou část prostředků z dotace příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, a to
nejpozději v termínu pro předložení závěrečné zprávy dle podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.
7. Příjemce, který použije dotaci nebo její část v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo
dotačním programem, je povinen tuto dotaci nebo její část vrátit zpět na účet
poskytovatele a uhradit stanovený odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, který
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vyplývá z příslušných právních předpisů a ze smlouvy o poskytnutí dotace.
8. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele na základě zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije
dotaci k účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nebo se dopustí jakéhokoliv jiného
porušení rozpočtové kázně, vystavuje se nařízení odvodu a penále podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
9. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci Akce v souladu s Pravidly pro publicitu
a Manuálem jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje zveřejněnými
na internetových stránkách vyhlašovatele (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz) a uvádět
Jihomoravský kraj jako poskytovatele části finančních prostředků.
10. V případě poskytnutí dotace na pořízení nebo zhodnocení majetku musí majetek pořízený
nebo zhodnocený z poskytnuté dotace zůstat majetkem obce po dobu minimálně 3 let
od účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
11. Příjemce se zavazuje v rámci Akce nepřevést, neposkytnout do pronájmu, výpůjčky nebo
pachtu majetek pořízený z dotace ve prospěch jiného subjektu po dobu minimálně 3 let
od účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
12. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je povinen oznámit
poskytovateli bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci,
přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu
statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se dotace
poskytuje, apod.
13. Další podmínky čerpání a použití dotace jsou obsaženy ve smlouvě o poskytnutí dotace.

XIII.

Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu:

Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno
Kontaktní osoby:
Ing. Jana Slabáková, 541 651 582, slabakova.jana@jmk.cz
Ing. Dana Kadlčková, 541 658 897, kadlckova.dana@jmk.cz
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XIV.

Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení:

1.
Vyhlášení dotačního programu:
Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na elektronické úřední desce
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz (dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dotační
oblast Prevence a požární ochrana).
Datum zveřejnění vyhlášení dotačního programu: 14. ledna 2021

2.

Podávání žádostí do dotačního programu:

2.1. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
•
•
•

•

•

•

•
•

Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti.
Žádosti se podávají ve lhůtě od 15. února 2021 od 08:00 hod. do 1. března 2021
do 17:00 hod.
Žádost musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových
stránkách Jihomoravského kraje a zaslána prostřednictvím elektronické aplikace
na server Jihomoravského kraje, a následně podána v tištěné podobě, to vše ve lhůtě
uvedené v předchozím odstavci.
Elektronické formuláře žádostí jsou k dispozici na dotačním portálu http://dotace.krjihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi formuláře žádosti a odešle ji
prostřednictvím elektronické aplikace na server Jihomoravského kraje. Následně obdrží
do e-mailu potvrzení o podání žádosti s kontrolním kódem, který slouží ke kontrole stavu
žádosti.
Elektronicky vyplněný a prostřednictvím elektronické aplikace odeslaný formulář
s obdrženým kontrolním kódem (totožným s kontrolním kódem na elektronické žádosti)
žadatel vytiskne a včetně povinných příloh odevzdá v jednom originále na podatelnu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo odešle poštou na adresu: Jihomoravský kraj,
odbor kancelář hejtmana, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo opatří zaručeným
elektronickým podpisem oprávněné osoby a odešle poskytovateli včetně všech příloh
(vyjma příloh uvedených v čl. XIV. odst. 2.2 vložených žadatelem v aktuální verzi
na elektronické úložiště Jihomoravského kraje ve stanovené lhůtě) jiným způsobem
přípustným podle zvláštních právních předpisů (prostřednictvím datové schránky).
Žádost v tištěné podobě musí být nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti
doručena Jihomoravskému kraji. V případě, že poslední den lhůty připadne
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, musí být žádost v tištěné podobě
doručena Jihomoravskému kraji nejpozději následující pracovní den.
Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za žadatele.
K jednání za žadatele ve věci podání žádosti o dotaci a podpisem smlouvy může být
žadatelem zmocněna i jiná osoba, tato osoba však musí k žádosti přiložit příslušnou plnou
moc či pověření v originále nebo úředně ověřené kopii.
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2.2. Náležitosti žádosti:
Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost o dotaci pro jednu zřizovanou
jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to na jeden z předmětů dotace uvedených
pod písm. a) nebo b) nebo c) dle článku V. vyhlášeného dotačního programu.
V případě nesplnění této podmínky budou všechny žádosti podané tímto žadatelem
do dotačního programu vyřazeny a dotace nebude poskytnuta.
Budou vyřazeny všechny žádosti o dotaci, které budou obsahovat jakýkoliv předmět
dotace, který není obsažen v čl. V. pod písm. a) nebo b) nebo c) dotačního programu.
Vyřazeny budou rovněž žádosti o dotaci, v nichž nebude dodržena minimální výše
požadované dotace uvedená v čl. VIII., odst. 1, písm. e) dotačního programu nebo
maximální výše dotace pro příslušný účel uvedená v čl. VIII. odst. 1, písm. a) – e)
dotačního programu.
V případě, že budou žadatelé vyzváni k doplnění chybějících náležitostí žádosti
a k odstranění vad žádosti a neučiní tak ve lhůtě stanovené administrátorem, bude jejich
žádost rovněž vyřazena.
Žádost musí obsahovat:
• správně a úplně vyplněný formulář žádosti,
• požadovanou výši dotace v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace pro daný
účel,
• žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za subjekt – žadatele o dotaci.
Povinné přílohy žádosti:
• doklad o oprávněnosti osoby jednat za žadatele (např. kopie zápisu, usnesení či zvolení
do funkce apod.):
o doložit v listinné podobě jako přílohu žádosti, či
o uložit na elektronické úložiště poskytovatele dotace – využití je dobrovolné,
• kopie zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, ke které se váže žádost
o dotaci,
• kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu,
o doložit v listinné podobě jako přílohu žádosti, či
o uložit na elektronické úložiště poskytovatele dotace – využití je dobrovolné,
• předběžný položkový rozpočet Akce,
• časový harmonogram realizace Akce u předmětu dotace a), b),
• odsouhlasení HZS kraje v případě žádosti o dotaci na předmět dotace označený v příloze
č. 3 dotačního programu *.
Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele,
zejména ty, které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace nebo
k posouzení žádosti.
Žadatelé, u kterých bude rozhodnuto o poskytnutí dotace na investice, doloží na vyžádání
před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle charakteru Akce dále tyto doklady:
• kopii dokladu o schválení dokumentace k územně stavebnímu řízení (územní rozhodnutí,
popř. stavební povolení). Pokud investiční Akce nepodléhá stavebnímu řízení, doloží
doklad o stanovisku stavebního úřadu k ohlášení stavebních úprav,
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•

jiné doklady či dokumenty, které si Jihomoravský kraj vyžádá pro konkrétní investiční
Akci dle charakteru této Akce (např. výpis z katastru nemovitostí atd.).

Jihomoravský kraj nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a podáním žádosti
o dotaci.

XV.

Posuzování a hodnocení žádostí o dotace

1. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami, které jsou
v souladu s vyhlášeným dotačním programem, podané ve lhůtě pro podávání žádostí.
Seznam povinných příloh je uveden ve formuláři žádosti o poskytnutí dotace (příloha
č. 2). Žádosti, které nesplní podmínky dotačního programu nebo nebudou doručeny
stanovenou formou nebo nebudou doručeny řádně a ve lhůtě pro podání žádostí
v tomto dotačním programu, budou administrátorem vyřazeny.
2. Žádosti úplné, korektní po formální a obsahové stránce, budou dále hodnoceny
dle následujících kritérií:
Bodové
hodnocení

Č.

Kritérium

1.

Kategorie jednotky PO v plošném pokrytí
JPO II
JPO III
JPO V

Přidělené
body

6
5
3

Výše přidělené dotace dané obci v rámci dotačního programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období
2017 – 2020, a to celkem ve 4 předcházejících letech od roku podání žádosti
0 – 50 000 Kč
6
2.
50 001 – 200 000 Kč
5
200 001 – 300 000 Kč
4
300 001 – 500 000 Kč
3
500 001 Kč – 1 000 000 Kč
2
nad 1 000 000 Kč
1
Druh dotace
investiční
6
3.
investiční + neinvestiční
4
neinvestiční
3
Předurčenost jednotky k plnění zvláštních úkolů (tj. předurčenost
pro ochranu obyvatelstva, předurčenost pro dopravní nehody a předurčenost
pro práce na vodě)
4.
ano
4
ne
2
Poznámky k hodnocení
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5.

Kritérium
potřebnosti
z pohledu
Hasičského 0 – 12
záchranného sboru Jihomoravského kraje

Poznámky k hodnocení:
V rámci tohoto kritéria HZS JMK zhodnotí potřebnost Akce z hlediska předurčenosti
jednotky SDH, potřebnosti z hlediska územní působnosti jednotky SDH, zohlední
stávající vybavení jednotky SDH, počet zásahů jednotky SDH a vyvážené rozložení
podpory obcím v rámci daného správního obvodu Jihomoravského kraje. Počet
přidělených bodů odůvodní.
Kritérium potřebnosti z pohledu odborné hodnoticí
0–8
komise
Poznámky k hodnocení:
V rámci tohoto kritéria hodnoticí komise zhodnotí souhrnně priority potřebnosti
pro danou jednotku SDH v rámci Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje
jednotkami požární ochrany a zohlední i potřebnost Akce s ohledem na objem prostředků
schválených pro dotační program v příslušném kalendářním roce. Počet přidělených bodů
odůvodní.
6.

3. Vyhodnocení žádostí:
3.1

Administrátor dotačního programu shromáždí přijaté žádosti o dotace, posoudí jejich
formální náležitosti a sestaví přehled žádostí, které nesplňují podmínky dotačního
programu.
Žádosti o dotace, které nesplňují podmínky dotačního programu nebo nebudou
vyhlašovateli doručeny řádně (předepsaným způsobem), se všemi náležitostmi a včas,
předloží administrátor včetně odůvodnění příslušnému orgánu Jihomoravského kraje
s doporučením k vyřazení.

3.2

Administrátor není povinen vyzývat žadatele k doplnění chybějících náležitostí žádosti
a odstranění vad žádosti. O vyřazení žádosti bude žadatel po rozhodnutí příslušného
orgánu písemně vyrozuměn administrátorem. V případě, že bude žadatel vyzván
k doplnění chybějících náležitostí žádosti a odstranění vad žádosti, je tak povinen učinit
ve lhůtě stanovené administrátorem, jinak bude jeho žádost vyřazena. Výzva k nápravě
nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem na e-mailovou adresu, která je uvedena
v žádosti o dotaci jako kontaktní e-mailová adresa žadatele.

3.3

Hodnocení žádostí, které byly podány řádně, se všemi náležitostmi a včas, provede
na základě kritérií č. 1 – 4 administrátor dotačního programu.

3.4

Žádosti budou dále hodnoceny odbornou komisí pro hodnocení žádostí jmenovanou
Radou Jihomoravského kraje na základě stanovených hodnoticích kritérií. Podle součtu
přidělených bodů sestaví odborná komise přehled pořadí jednotlivých žádostí a postoupí
jej se svým doporučením ve formě Návrhu na poskytnutí dotací Radě Jihomoravského
kraje.
Administrativní podporu odborné komisi pro hodnocení žádostí zabezpečuje odbor
kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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3.5

Na základě výsledků hodnocení připraví administrátor podklady k projednání
příslušnému orgánu Jihomoravského kraje.

3.6

Konečné rozhodnutí o poskytnutí podpory (včetně její výše) konkrétním žadatelům
náleží Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

3.7

Důvodem pro neschválení poskytnutí dotace je souběh nízkého počtu bodů a vyčerpání
finančních prostředků vyčleněných pro dotační titul.

3.8

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Kraj si vyhrazuje právo omezit účel dotace
a poskytnout dotaci v částce nižší, než je žadatelem požadována. Zároveň poskytovaná
částka dotace nemůže být vyšší, než je částka uvedená žadatelem v žádosti o dotaci.

3.9

Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo dotační program změnit nebo zrušit.

3.10 Výsledky dotačního řízení pro každý kalendářní rok budou zveřejněny nejpozději
do 30 dnů po rozhodnutí příslušného orgánu Jihomoravského kraje na internetových
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (dotační portál Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, dotační oblast Prevence a požární ochrana).
3.11 Žadatel, kterému nebude dotace poskytnuta, bude vyrozuměn o neschválení dotace
bez zbytečného odkladu po rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje a budou mu
sděleny důvody neschválení dotace.
3.12 S úspěšnými žadateli uzavře Jihomoravský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
3.13 Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: do 30. června 2021.

XVI.

Přílohy dotačního programu:

1. Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (příloha č. 1)
2. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace (příloha č. 2)
3. Požární technika a věcné prostředky požární ochrany, na které lze žádat dotaci z dotačního
programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2021 (příloha č. 3)

XVII.

Závěrečné ustanovení:

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Tento dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 7. schůzi konané
dne 13. 1. 2021 usnesením č. 352/21/R7.
Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2021 byl zpracován na základě Dotačních pravidel schválených na 23. zasedání
ZJMK konaném dne 20. 6. 2019 usnesením č. 2029/19/Z23.
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