
Zpráva pro 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 

které se koná dne 28. května 2020 
 
3.03 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021 

 
Předkládá: Jiří Sucharda, 1. místostarosta města  
 

 

 

Odůvodnění: 
Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve své příloze 
č. 4 stanoví minimální množství a druhy techniky, kterou musí disponovat jednotky typu JPO 
III/I. Absencí dopravního automobilu jednotka Varnsdorf nesplňuje podmínky přílohy 

této vyhlášky. 
 
Posledním vozidlem DA, splňující podmínky této přílohy vyhlášky bylo vozidlo Avia DA8, 
kterou však město z důvodu stáří a špatného technického stavu prodalo v roce 2007. V tom 
samém roce pořídilo město pro jednotku starší osmimístné vozidlo Fiat Ducato Panorama 
v civilní verzi minibus. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nákup vozidla 9 let starého, 
z důvodu vysoké ceny úprav (lakování, zástavba VRZ) zůstalo vozidlo v původní zelené 
barvě, neoznačené, bez potřebného vybavení výstražného zařízení (siréna + maják). 
Vzhledem k současnému stáří tohoto vozidla (22 let) a jeho opotřebení, korozi a 
neopravitelného úniku oleje již není možné ho dále provozovat. 
 
Jednotka SDH Varnsdorf je v rámci své působnosti mimo svých běžných úkolů 

předurčena a vyškolena k úkolům poskytování civilní ochrany. Pro splnění těchto 

podmínek žádáme o dotaci na vozidlo DA s nákladním přívěsem. 

 
Z výše uvedených důvodů a po předchozím projednání ve vedení města a příslušného HZS 
ÚK jsme se rozhodli využít na pořízení nového vozidla investiční dotaci MV ČR. V rámci 
této dotace již svůj vozový park obnovila řada obcí a měst ve šluknovském výběžku a to např. 
Rybniště, Dolní a Horní Podluží, Mikulášovice a v letošním roce Šluknov. 
 
V návrhu výše dotace (1.450.000 Kč) jsme vycházeli z předběžné kalkulace oslovených 
českých výrobců a dodavatelů hasičských vozidel a zároveň k předchozím zkušenostem a 
výsledkům výběrových řízení zmiňovaných okolních měst a obcí. Dotace na pořízení vozidla 
je z MV ČR ve výši 450 tis. Kč, dále k této dotaci přiděluje ústecký kraj úspěšným žadatelům 
dalších 300 tis. Kč. 
Termín podání dotace na MC ČR byl 14. května 2020, žádost byla podána v řádném termínu a 
na základě doporučení RM žádám ZM o odsouhlasení záměru a zajištění finančního krytí. 
 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti na pořízení vozidla DA 
s nákladním přívěsem dle navržené specifikace v rámci dotace MV ČR a rozhodlo zajistit 
částku ve výši spoluúčasti 700.000 Kč do rozpočtu kapitoly Požární ochrana na rok 2021. 
 

 


