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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

A )  schva luje  

1. poskytnutí dotace nestátním organizacím působícím v okrese Ústí nad 

Labem v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro 

rok 2016 v celkové výši 220 tis. Kč, v členění dle podaných žádostí  

a výše příspěvku takto: 

 

a) Via Europa, z.s. 

Na Spálence 3, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ 26672499                                         20 000,-Kč 

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek 

Mezidomí 707/1, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44556594                                                                      25 000,-Kč 

c) MEDIC, z.s. 

17. listopadu 285/29, 400 10 Ústí n.L. 

IČ: 01546945                                                                      10 000,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova 246, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44225512                                                                       7 000,-Kč 

e) Spirála, z.s.  

K Chatám 22, 403 40 Ústí n.L.  

IČ: 68954221                                                                       7 000,-Kč 

f) Akademie dobrovolných záchranářů ČR , z.s. 

Picassova 549, 403 31 Ústí nad Labem  

IČ: 22875051                                                                      10 000,-Kč 

g) Sbor dobrovolných hasičů Svádov 

Pod Lesem 207, 403 22 Ústí n.L. - Svádov 

IČ: 65082371                                                                      25 000,-Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Libouchec 

Libouchec 337, 403 35 Libouchec 

IČ: 63153823           20 000,- Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 

Hlavní 209, 403 31 Ústí n.L.-Neštěmice 

IČ: 63153203           16 000,-Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Střekov 

U Stanice 822/11, 400 03 Ústí n.L.-Střekov 

IČ: 75086808                                                                      25 000,-Kč 

k) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

Opletalova 466, 403 31 Ústí n.L.-Neštěmice 

IČ: 63153262                                                                      25 000,-Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů STEBNO 

Stebno 22, 400 02 Stebno 

IČ: 63153271                                                                      10 000,-Kč      

m) Sbor dobrovolných hasičů Malé Březno nad Labem 

Malé Březno nad Labem 7, 400 02 Malé Březno nad Labem 

IČ: 75078082                                                                      20 000,-Kč 



Důvodová zpráva: 

Oddělení mimořádných situací odboru životního prostředí (dále jen OŽP OMS) má 

v neinvestiční části výdajového rozpočtu na rok 2016 vyčleněnu částku 220 tis. Kč 

jako příspěvek na podporu nestátních organizací, které působí na území okresu Ústí 

nad Labem v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidace následků mimořádných událostí, 

a to na celoroční činnost těchto organizací a/nebo na vybavení pro zásahy při 

mimořádných událostech. 

OŽP OMS zveřejnil na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen 

MmÚ) a na internetových stránkách MmÚ upozornění na možnost podat žádost o 

finanční příspěvek z rozpočtu města dne16.2.2016, finanční limit na jednu žádost je 45 

tis.Kč. Do uzávěrky podávání žádostí dne 15.4.2016 bylo OŽP OMS doručeno 14 

žádostí, 13 žádostí splňovalo podmínky zadané v pokynech k vyplnění žádosti, 1 

žádost byla z posuzování vyřazena, protože neobsahovala žádnou z povinných příloh.  

Seznam organizací a jejich požadavky jsou uvedeny v následující tabulce. 

žadatel požadované vybavení požadavek  

Via Europa resuscitační batoh, skládací altán, defibrilátor (mini AED) 45 000,00 Kč 

VZS ČČK UL 

opravy a servis lodního motoru, opravy a servis suchých 

obleků, pádlo, suchý prac. oblek, sada - ploutve, maska, 

šnorchl 

44 944,00 Kč 

MEDIC 

zdravot.batohy, zásahové rukavice, kalhoty, bundy, obuv, 

záchranářské přilby+vizír, oxymetr, vakuový program, 

páteřní deska, obvazový materiál 

45 000,00 Kč 

Oblastní charita UL "chytrý" mobilní telefon pro terénní pracovníky při MU (3 ks) 21 000,00 Kč 

Spirála 
činnost TKT (ochranné prostředky, kancelářské  potřeby...), 

dotisk letáčků pro veřejnost 
10 000,00 Kč 

Akademie 

dobrovolných 

záchranářů ČR 

dětská vodní figurína, simulátor kojence, přístroj na nácvik 

záchranných technik, vakuová transportní matrace, záchr. 

zásahový oděv 

40 026,30 Kč 

SDH Svádov 
hadice, proudnice, úhlová bruska, benzínová elektrocentrála, 

reflektor 
44 526,00 Kč 

SDH Libouchec 
materiál pro požární sport mladých hasičů a pro sport dětí 

do 6 let, jednotné sportovní oblečení pro děti 
43 777,00 Kč 

SDH Mojžíř 
svítilny Survivor, záchranná vesta HASIČI, radiostanice 

přenosná, přívěsný vozík 
44 194,00 Kč 

SDH Střekov 
hadice, rozdělovač, proudnice, savice, zásahové oblečení, 

lékárnička, tablet do zásahového vozu, elektrocentrála 
44 856,00 Kč 

SDH Stebno 
pěnotvorné zařízení k přetlak. ventilátoru, transportní 

nosítka 
42 700,00 Kč 

SDH Neštěmice 

hadice, vzduchovka, řetěz a lišta na motorovou pilu, 

pracovní stejnokroje, vycházková uniforma, nášivky SDH 

Neštěmice 

34 554,00 Kč 

SDH Malé Březno přilby, zásahová obuv 45 000,00 Kč 



 

Dle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Ústí nad Labem 

v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí, která byla schválena 

Radou města dne 8.11.2012 usnesením č.602/12 navrhuje výši dotace pro jednotlivé 

žadatele Komise životního prostředí Rady města a předkládá tento návrh k projednání 

v Radě města. Rada města poté rozhodne o přidělení dotace pro vybrané žadatele. 

Pravidla neobsahují přesně daná a neměnná kritéria pro ohodnocení jednotlivých 

žádostí vzhledem ke specifičnosti tohoto dotačního titulu a k rozdílné činnosti 

jednotlivých žadatelů (humanitární organizace, sdružení dobrovolných hasičů, 

organizace nahrazující činnost Českého červeného kříže v Ústí nad Labem, vodní 

záchranáři).  

Komise životního prostředí při posuzování žádostí a následném rozhodnutí o výši 

poskytnuté dotace přihlíží zejména k potřebnosti aktivity, počtu zásahů při 

mimořádných událostech v předchozím roce, počtu dalších nekomerčních 

vzdělávacích či prezentačních akcí spojených s ochranou obyvatelstva, práci s dětmi a 

jejich vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva (sebeochrana, první pomoc, chování 

v případě vzniku mimořádných událostí…). 

Konkrétní kritéria pro hodnocení si každý rok stanoví Komise životního prostředí na 

začátku projednávání rozdělování dotací s ohledem na aktuální události předchozího 

roku, např. zda bylo nutné řešit nějakou mimořádnou událost (povodně, mrazy…), při 

které jednotlivé organizace pomáhaly, nebo organizace vykonávaly běžnou činnost. 

V případě řešení mimořádných událostí je jediným kritériem podíl organizací na 

záchranných a likvidačních pracích a následné humanitární pomoci (bez ohledu na 

místní příslušnost organizací, organizace působí v době mimořádných událostí na 

celém území ORP)  

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nedošlo na území města k žádným velkým 

mimořádným událostem, upřednostnila v letošním roce Komise životního prostředí při 

rozdělení finančních prostředků organizace působící na území města Ústí nad Labem a 

hlavním kritériem byla celoroční práce s dětmi a jejich vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

Spolky Via Europa, o.s., MEDIC, Vodní záchranná služba (VZS) a Akademie 

dobrovolných záchranářů (ADZ) se podílejí na zdravotním zabezpečení sportovních 

a rekreačních akcí, organizují a provádí výuku první pomoci a vodní záchrany pro 

veřejnost a školení řidičů v oblasti první pomoci. Nedílnou součástí aktivit těchto 

organizací je práce s dětmi (výuka první pomoci, výuka plavání a záchranářských 

technik (VZS), pořádání soutěží, táborů, pobytů v přírodě) a humanitární pomoc. 

Sdružení Spirála a Oblastní charita Ústí nad Labem jsou členy PANELu 

humanitárních organizací (dále jen PHO), což je seskupení organizací schopných 

poskytnout zdravotní, fyzickou, sociální a psychosociální pomoc při mimořádných 

situacích v souladu se Standardy psychosociální pomoci zpracované skupinou při 

Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen GŘ HZS ČR). 

Hlavním cílem sdružení Spirála, o.s. je poskytování psychosociální pomoci 

(ambulantní péče, telefonní krizová linka, krizová lůžka…) a dále realizace 

vzdělávacích a výchovných programů. Od r. 2008 koordinuje činnost Terénního 

krizového týmu, který se soustřeďuje na poskytování střednědobé a dlouhodobé 

psychosociální pomoci v terénu po mimořádné události. Od března 2010 má 

Spirála,o.s. uzavřenou Dohodu o vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným 



 

sborem Ústeckého kraje v rámci integrovaného záchranného systému, jedná se o 

poskytování pomoci prostřednictvím Terénního krizového týmu. 

Oblastní charita v „běžném“ provozu pracuje hlavně v sociální oblasti, nicméně jako 

člen PHO se v době mimořádných situací podílí na řešení těchto situací, týká se to 

hlavně oblasti poskytování materiální, psychosociální a personální pomoci a dále 

poskytnutí prostor pro osoby zasažené mimořádnou situací. Začátkem roku 2014 

převzala Oblastní charita od Dobrovolnického centra vedení PHO. 

Sdružení dobrovolných hasičů (dále jen SDH) je zpravidla název základní organizace 

občanského sdružení na úseku požární ochrany. Ve většině případů přijatých žádostí o 

dotaci, kdy žadatelem je SDH, jsou tyto SDH „součástí“ jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obce (dále jen JSDHO), členové JSDHO jsou většinou i členy SDH v těchto 

obcích.  

JSDHO zařazené do plošného pokrytí území ORP jednotkami požární ochrany provádí 

hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech a plní další úkoly dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému. Zřizovateli JSDHO jsou dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

jednotlivé obce, které tyto jednotky musí plně finančně i materiálně zabezpečovat (na 

činnost JSDHO lze čerpat i různé granty a dotace od GŘ HZS ČR, dotace obcím 

většinou formou materiální pomoci poskytuje i Ústecký kraj). 

Samotné SDH nejsou určeny k plnění zákona 239/2000 Sb., ale pomáhají obcím např. 

při odstraňování spadlých stromů, vosích hnízd, rampouchů, při povodních, mrazech, 

provádějí dozor na akcích pořádaných obcí. Hlavní činností většiny těchto SDH je 

práce s dětmi a jejich vzdělávání v oblasti požární a civilní ochrany; SDH vedou 

kroužky mladých hasičů, spolupořádají hasičské soutěže, organizují brigády…  

V obcích, kde je SDH „součástí“ JSDHO, je činnost těchto SDH alespoň částečně 

podporována obcemi. 

SDH Střekov, Neštěmice a Svádov pracují pouze na bázi občanského sdružení, nepatří 

do žádné JSDHO ani pod žádnou obec, ale pomáhají městským obvodům a ostatním 

SDH na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Velký díl jejich činnosti také 

spočívá ve vedení kroužků Mladých hasičů. 

 

Materiál byl projednán v Komisi životního prostředí Rady města dne 18.05.2016. 

Komise doporučuje poskytnout finanční prostředky jednotlivým organizacím ve výši 

uvedené v návrhu na usnesení.  

 

Materiál byl projednán s právním odborem. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1:   Krátké informace o organizacích a jejich činnosti v roce 2015 

Příloha č.2:   Dotace poskytnuté v letech 2013, 2014 a 2015 

Příloha č.3:   Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Ústí nad 

Labem v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí 


