
XlI. zasedání Zastupitelstva MG Brno-Bohunice konané dne 09.09.2020

Věc: Materiál k bodu 8 - Stanovisko k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva vnitra na ,,Zvýšení
akceschopnosti jednotky'n v rámci dotačnÍho programu
,,Účelová neinveštiění dótace na výdaje jednoieršuorů
dobrovolných hasičů obcÍ"

Předkladatel: RadaMČBrno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Jana Florianová

V Brně dne 26.08.2020

Důvodová zpráva
Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice Žádá, v rámci vypsaného
dotačního programu Ministerstva vnitra o dotaci na úhradu nákladů na výjezdy mimo
územní obvod a odbornou přípravu členů JSDH a dále o úhradu nákladů na zvýšení
akceschopnosti jednotky v rámci vypsaného dotačního programu ,,Účelová neinvestiční
dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí". Výše dotace byla vyčíslena na
částku 44.600 Kč.

Vzhledem k tomu, Že program by| zveřejněn dne 14.o7.2o2o, zúčtovací období pro
uplatnění refundací za výjezdy mimo územní obvod bylo ukončeno aŽ 31'7.2o2o a podání
Žádosti muselo být vtermínu do 31.08'2020, nemůŽe tak být zdůvodu časové tísně
vyhověno článku 76 bodu 53 platného Statutu města Brna.

Na základě toho Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ požádat o dodatečný souhlas
s podáním Žádosti Radu města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice

schvaluje

podání Žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na výjezdy mimo
územní obvod a odbornou přípravu členů JSDH a dále o úhradu nákladů na zvýšení
akceschopnosti jednotky v rámci vypsaného dotačního programu ,,Účelová neinvestiční
do-tace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí", a to ve výši 44.600 Kč, která je
přílohou č. 9 zápisu

bere na vědomí

Že MČ Brno-Bohunice plně odpovídá za závazky vyplývqící zpřípadného nedodrŽení
podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků

žádá

Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené Žádosti o dotaci z rozpočtu
Ministerstva vnitra CR.

Příloha: Kopie Žádosti MČ o souhlas s podáním Žádosti
Kopie Žádosti o dotaciz Ministerstva vnitra včetně přílohy č. 2
Kopie Výzvy k dotačnímu programu


