Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu
„Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany
v Plzeňském kraji v roce 2013“
(dále jen Pravidla)

I. Cíl podpory
Podle ustanovení § 27 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o poţární
ochraně, kraj přispívá k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami
poţární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí. „Program podpory činnosti obcí na úseku poţární ochrany v Plzeňském
kraji v roce 2013“ (dále téţ jen program) představuje plnění této zákonné povinnosti
Plzeňského kraje pro rok 2013. Podpora je zaměřena na cisternové automobilové
stříkačky (dále téţ jen CAS).
II. Předmět podpory
Dotace dotačního programu jsou poskytovány k těmto účelům:
1. Dotační titul „Účelově určená dotace na nákup nové CAS “
2. Dotační titul „Účelově určená dotace na technické zhodnocení CAS“.
3. Dotační titul „Účelově určená dotace na opravy CAS většího rozsahu“.
4. Dotační titul „Účelově určená dotace na opravy CAS menšího rozsahu“.

III. Základní podmínky
1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě úplné a včasné ţádosti podané
ţadatelem dle těchto Pravidel.
2. Administrací programu je pověřen Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
3. Na dotaci není právní nárok.
4. Souběh dotace z tohoto programu s dotací z jiných zdrojů při realizaci dotované
akce je moţný, v součtu však dotace nesmí přesáhnout 100 % skutečně
vynaloţených nákladů.
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5. Dotace dle bodů 1. a 2. čl. II se poskytuje jako investiční. Dotace dle bodů 3.
a 4. čl. II. se poskytují jako neinvestiční.
6. CAS pořízená, zhodnocená či opravená z prostředků dotace musí zůstat
ve vlastnictví ţadatele alespoň 5 let od poskytnutí dotace.
7. Dotace můţe být pouţita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem
v období od 1. 1. 2013.

IV. Podmínky poskytování podpory
1. Dotační titul „Účelově určená dotace na nákup nové CAS “
Podmínkou získání účelově určené dotace na částečné pokrytí nákladů
při nákupu nového vozidla CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
je:
a) přiznání účelové dotace Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu na
reprodukci poţární techniky na rok 2013 v investičním podprogramu
114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek poţární ochrany,
b) skutečnost, ţe na uvedený účel nebyla obci z rozpočtu Plzeňského kraje
poskytnuta finanční podpora v letech 2005 – 2012,
c) maximální výše příspěvku pro jednoho ţadatele je 2.000.000 Kč.
2. Dotační titul „Účelově určená dotace na technické zhodnocení CAS“
Podmínkou získání účelově určené dotace na částečné pokrytí nákladů
technického zhodnocení stávající CAS je:
a) neomezené vlastnické právo ţadatele k CAS,
b) prostředky dotace budou pouţity výhradně na technické zhodnocení
ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (technickým
zhodnocením tedy musí být alespoň ta část akce, financovaná z rozpočtu
Plzeňského kraje),
c) skutečnost, ţe na technické zhodnocení dané CAS ve smyslu zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nebyla obci z rozpočtu Plzeňského
kraje poskytnuta finanční podpora v letech 2005 – 2012,
d) finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje můţe dosáhnout maximálně
50% z celkových nákladů skutečně vynaloţených na akci,
e) maximální výše příspěvku na jednu ţádost je 700.000 Kč,
f) minimální výše příspěvku je 40.000 Kč,
g) stáří CAS určené k technickému zhodnocení musí být minimálně 10 let,
maximálně však 40 let,
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h) po provedeném technickém zhodnocení musí CAS odpovídat poţadavkům
předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, provedené
změny musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách poţární techniky, ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb., a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb. a vyhlášky č. 200/2012 Sb.,
i) daná CAS není umístěna na podvozku Škoda 706, Tatra 138, IFA, Praga
V3S ani ZIL.
3. Dotační titul „Účelově určená dotace na opravy CAS většího rozsahu“
Podmínkou získání účelově určené dotace na částečné pokrytí nákladů opravy
stávající CAS je
a) neomezené vlastnické právo ţadatele k CAS,
b) prostředky dotace budou pouţity výhradně na opravy CAS, které nejsou
technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (technickým zhodnocením ovšem můţe být ta část akce, která
není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje),
c) finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje můţe dosáhnout
maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaloţených na akci,
d) maximální výše příspěvku na jednu ţádost je 700.000 Kč,
e) minimální výše příspěvku je 40.000 Kč,
f) stáří CAS musí být minimálně 10 let, maximálně však 40 let,
g) po provedené opravě musí CAS odpovídat poţadavkům předpisů
pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, provedené změny
musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách poţární techniky, ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb., a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb. a vyhlášky č. 200/2012 Sb.,
h) daná CAS není umístěna na podvozku Škoda 706, Tatra 138, IFA, Praga
V3S ani ZIL.
4. Dotační titul „Účelově určená dotace na opravy CAS menšího rozsahu“.
Podmínkou získání účelově určené dotace na částečné pokrytí nákladů opravy
stávající CAS je
a) neomezené vlastnické právo ţadatele k CAS,
b) prostředky dotace budou pouţity výhradně na opravy CAS, které nejsou
technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních
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c)
d)
e)
f)

z příjmů (technickým zhodnocením ovšem můţe být ta část akce, která
není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje),
finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje maximálně ve výši 50 %
z celkových nákladů skutečně vynaloţených na akci,
maximální výše příspěvku na jednu ţádost je 200.000 Kč,
minimální výše příspěvku je 40.000 Kč,
po provedené opravě musí CAS odpovídat poţadavkům předpisů
pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, provedené změny
musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách poţární techniky, ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb., a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb. a vyhlášky č. 200/2012 Sb.
V. Žádost o podporu

1. Ţadatelem můţe být pouze obec.
2. Ţadatel můţe v rámci tohoto programu podat pro kaţdou zřízenou jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce pouze jednu ţádost. Pokud bude pro tutéţ
jednotku dobrovolných hasičů obce doručeno ţádostí více, bude posuzována
pouze nejdříve doručená ţádost.
3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, pro kterou je ţádost podávána,
musí být zařazena do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami
poţární ochrany.
4. Ţádost můţe být podána pouze v rámci jednoho z titulů dle čl. II Pravidel.
Ţádost se však můţe týkat i více CAS, pokud jsou splněny všechny podmínky
příslušného dotačního titulu, zejména finanční limit.
5. Ţádost musí být podána u dotačních titulů v bodech 1. a 2. čl. II do 4. 2. 2013
a u dotačních titulů v bodech 3. a 4. čl. II do 15. 4. 2013.
6. Ţádost se podává v elektronickém systému eDotace, přístupném na portálu
Plzeňského kraje, s těmito povinnými přílohami:
- podepsané čestné prohlášení dle přílohy č. 1 Pravidel,
- doklad o zřízení účtu, na který má být dotace poskytnuta,
- specifikace CAS a popis akce na formuláři v příloze č. 2 Pravidel
(u dotačního titulu dle bodu 1. čl. II se tento formulář nepoţaduje),
- vyplněný formulář s kritérii pro vyhodnocení ţádosti (u dotačního titulu dle
bodu 1. čl. II se tento formulář nepoţaduje, u dotačních titulů č. 2 a č. 3 čl. II
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se vyplní formulář v příloze Pravidel č. 3a, u dotačního titulu č. 4. čl. II
se vyplní formulář v příloze Pravidel č. 3b)
7. Ţádosti doručené po termínu budou vyřazeny. V případě nekompletní
či nesrozumitelné ţádosti bude ţadatel vyzván, aby ţádost do dvou dnů
doplnil. V případě, ţe tak neučiní, bude jeho ţádost vyřazena.
8. Podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, ţe ţadatel nemá za rok
předcházející poskytnutí dotace nevypořádané finanční závazky vůči
Plzeňskému kraji nebo státnímu rozpočtu.
VI. Postup při poskytování dotací
1. Ţádosti posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná Radou Plzeňského
kraje.
2. Hodnotící komise navrhne přidělení účelově určené dotace na základě
splnění podmínek pro poskytnutí dotace, s ohledem na mnoţství vyčleněných
finančních prostředků a počet ţadatelů, a to především v zájmu optimálního
zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany.
Vyhodnocení ţádostí o dotaci bude provedeno podle kritérií pro vyhodnocení
dle příloh č. 3a a 3b těchto Pravidel.
3. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, bude o poskytnutí dotací rozhodovat
Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
4. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje uzavře Plzeňský kraj
s ţadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace. Před
podpisem smlouvy ţadatel doloţí doklad o zřízení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, usnesení příslušného orgánu obce schvalující
přijetí dotace a doklad o oprávnění pověřené osoby jednat za obec.
5. Smlouva bude obsahovat podmínky, za kterých je dotace poskytována,
zejména výši, účel, pouţití, lhůty a způsob čerpání prostředků poskytnutých
Plzeňským krajem. Dále obsahuje lhůty a podmínky vrácení podpory
v případě neplnění smluvních podmínek včetně sankcí, důvodů pro
odstoupení od smlouvy, podmínky publicity apod.
6. Poskytování dotací z tohoto dotačního programu se řídí
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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zákonem

VII. Zásady čerpání dotace a kontroly jejího využití
1. Příjemce dotace je oprávněn i povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci
do 31. 12. 2013. Z dotace mohou být hrazeny pouze náklady bezprostředně
související s realizací účelu dotace, které příjemci vznikly v roce 2013.
2. Po uzavření smlouvy budou finanční prostředky jednorázově připsány na účet
příjemce, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení kopie faktury dodavatele zboţí
či sluţeb hrazených z prostředků dotace. Tato faktura musí být doručena
do 30. 11. 2013.
3. Z poskytnuté dotace nelze hradit pojistné, pokuty, penále, náhradu škody,
soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení,
správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary; pokud je
příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
plátcem a můţe uplatnit nárok na odpočet daně, nelze z dotace hradit část
nákladů odpovídajících výši uplatněného nároku na odpočet daně. V případě
pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje
o uznatelnosti nákladu výhradně poskytovatel dotace.
4. V případě, ţe nedojde k uskutečnění akce, na kterou byla poskytnuta finanční
dotace, do 31. 12. 2013, je příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši
poskytovateli. S ohledem na tuto povinnost se důrazně doporučuje věnovat
pozornost smlouvě s dodavatelem zboţí a sluţeb hrazených z dotace.
V případě, ţe finanční prostředky nebudou do této doby vyčerpány v plné
výši, je příjemce povinen vrátit poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace
ve lhůtě pro vyúčtování.
5. Dokladem o uskutečnění akce je předávací protokol, dodací list či obdobný
doklad.
6. Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, ţe údaje,
na jejichţ základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.
Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen
dotaci v plné výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře.
7. Příjemce dotace je povinen vést oddělenou účetní evidenci celé realizované
akce, a to v členění: náklady financované z prostředků dotace, náklady
financované z vlastních prostředků a náklady financované z jiných zdrojů.
Tato evidence musí být podloţena účetními doklady ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na originálech
dokladů (fakturách a účtenkách) k jejichţ úhradě byla pouţita dotace, bude
uvedena formulace „Financováno z rozpočtu PK“, poskytovatelovo číslo
smlouvy a výše pouţité dotace v Kč.
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8. Poskytnutá dotace bude ţadatelem vyúčtována Plzeňskému kraji
na předepsaném formuláři dle přílohy č. 4 Pravidel (závěrečná zpráva
o vyúčtování) včetně kopií účetních (daňových) dokladů (faktury a účtenky),
součástí vyúčtování budou i výpisy z účtů o provedených úhradách,
předávací protokoly, protokol o zaúčtování, který bude opatřen originálním
podpisem odpovědného pracovníka s otiskem razítka obce. Vyúčtování
převezme za Plzeňský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Součástí vyúčtování je rovněţ fotodokumentace
s umístěním nalepeného loga Plzeňského kraje na CAS včetně SPZ vozidla.
9. Příjemce dotace je povinen umoţnit poskytovateli dotace kontrolu uţití
účelové dotace dle příslušných ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění.
10. Při realizaci účelu dotace musí být dodrţeny právní předpisy upravující
zadávání veřejných zakázek.
11. Konzultační místo a kontaktní osoba
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Ing. Radek Svoboda
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 190
e-mail: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz

Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. ........ ze dne....
a zveřejněna na portálu Plzeňského kraje
Nedílnou součástí těchto Pravidel je
-

Příloha č. 1: Formulář čestného prohlášení
Příloha č. 2: Formulář pro specifikaci CAS a popis akce
Příloha č. 3a: Kritéria pro vyhodnocení ţádostí o dotaci na technické
zhodnocení a opravy většího rozsahu
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-

Příloha č. 3b: Kritéria pro vyhodnocení ţádostí o dotaci na opravy
menšího rozsahu
Příloha č. 4: Formulář závěrečné zprávy o vyúčtování
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