Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 37
Datum konání RMP: 18. 2. 2016

Označení návrhu usnesení: NámK/1

č. 181

I.

Bere na vědomí

1. Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím stanovené Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV – GŘ
HZS ČR) v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen
SDH) obcí.
2. Záměr MO Plzeň 4 využít program uplatněním žádosti o dotaci na nákup nového
dopravního automobilu ve výši 1 226 tis. Kč pro jednotku SDH Doubravka a skutečnost,
že dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, max. však 450 tis. Kč.
3. Záměr MO Plzeň 9 využít program uplatněním žádosti o dotaci pro rok 2016 a v případě
neúspěchu i pro rok 2017 na rekonstrukci požární zbrojnice, kdy projektové náklady jsou
v objemu 6 500 tis. Kč a skutečnost, že dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce,
max. však 4 500 tis. Kč.
II.

Schvaluje

1. Podání žádosti o dotace MV – GŘ HZS ČR pro rok 2016 na nákup dopravního automobilu
pro jednotku SDH Doubravka v objemu 450 tis. Kč, kdy spolufinancování v objemu 800
tis. Kč bude kryto z rozpočtu MO Plzeň 4 na základě schváleného usnesení ZMO Plzeň 4
ze dne 16. 2. 2016, které je přílohou č. 1 podkladových materiálů.
2. Podání žádosti o dotaci MV – GŘ HZS ČR na rekonstrukci požární zbrojnice v MO Plzeň
9 – Malesice pro rok 2016 a v případě neúspěchu i pro rok 2017 v objemu 3 250 tis. Kč,
kdy spolufinancování až do výše 4 mil. Kč bude kryto z FRR MO Plzeň 9 na základě
schváleného usnesení ZMO Plzeň 9 ze dne 15. 2. 2016, které je přílohou č. 2
podkladových materiálů.
III.

Ukládá

tajemníkovi MMP
zajistit realizaci opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2016

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Zodpovídá: Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

1

