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a) návrh na usnesení  
b) důvodovou zprávu 
c) smlouva o poskytnutí účelové dotace 

 
Návrh na usnesení 

      
  ZM Čelákovic č. 2/2014 bod č. 9 schvaluje v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů  mezi Městem Čelákovice jako příjemcem 
a Středočeským krajem, jako poskytovatelem o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora 
obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na rekonstrukci zásahového 
hasičského vozidla CAS 25K, v maximální výši 475 000 Kč, maximálně však ve 
výši 95% celkových skutečných finančních nákladů. Minimální spoluúčast 
Města Čelákovic je 5% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci 
rekonstrukce hasičského vozidla CAS 25K. 

 

Důvodová zpráva 

      
Předkládáme k projednání ZM Čelákovic Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje 
a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů  mezi Městem Čelákovice jako 
příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem  o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory  
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dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy 
techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na rekonstrukci zásahového hasičského 
vozidla CAS 25K, v maximální výši 475 000 Kč, maximálně však ve výši 95% 
celkových skutečných finančních nákladů. Minimální spoluúčast Města Čelákovic je 
5% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci rekonstrukce hasičského 
vozidla CAS 25K . 

 

 

 
 
 


