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       V Čelákovicích dne 17. 3. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 

 
……………………………………………… 

Martina Jindřišková 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 18/2017 DNE 29. 3. 2017 
 
 
POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO HASIČSKÝ 
SBOR ČELÁKOVICE – ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ ADMINISTRACE ŽÁDOSTI 
O PODPORU 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 1. 2016 schválilo usnesením 
č. 9/2015/7.4 podání žádosti o finanční podporu na pořízení cisternové automobilové 
stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci 19. Výzvy prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Žádost o poskytnutí finanční 
podpory byla podána ve zkráceném termínu, a to 13. 6. 2016. 
 
V lednu 2017 bylo městu zasláno rozhodnutí o neposkytnutí dotace z důvodu 
vyčerpání alokace.  
 
V únoru 2017 byla vyhlášena nová výzva č. 69 Integrovaný záchraný systém – 
integrované projekty CLLD (dále jen „CLLD“). V této vývzvě se mohou podávat 
žádosti o podporu na pořízení CAS prostřednictvím místní akční skupiny (dále jen 
„MAS“). Neprodleně po této informaci zahájil odbor správy majetku a investic jednání 
s paní Roušarovou z MAS Střední Polabí, z. s., o nové možnosti získat dotaci. Výzva 
na velkokapacitní cisterny by měla být prostřednictvím MAS vyhlášena na podzim 
tohoto roku. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Výše spolufinancování dle výzvy č. 69., ze strany obce bude 5%, oproti původním 
10% uvedených ve výzvě č. 19. Prostředky jsou nyní ve strategii regionu CLLD 
vypočítané na 16 mil. korun na dvě cisterny a bude se jednat o soutěžní projekty, 
které si budou podávat obce jen v regionu MAS Střední Polabí. Vzhledem k tomu, že 
žádost včetně studie proveditelnosti máme již zpracovanou a schválenou 
zastupitelstvem, může být opětovně podána hned po vyhlášení termínu přijímání 
žádostí MASem Střední Polabí, s. z. Jedinou změnou může být aktualizace Studie 
proveditelnosti zejména v datech. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě přiznání dotace, nutné navýšení rozpočtu ve výdajích na rozočtové 
skladbě 5512/6123 ve výši 8 699 436,00 Kč, příjmy o výši dotace. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 9/2015/7.4 ze dne 13. 1. 2016 – podání žádosti 
o dotaci 
Usnesení Zastupitelstva města č. 10/2016/6.4.1 ze dne 30. 3. 2016 – schválení 
projektového záměru 
Usnesení Zastupitelstva města č. 10/2016/6.4.2 ze dne 30. 3. 2016 – schválení 
spolufinancování a financování projektu 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.1 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o neposkytnutní finanční 
podpory v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice. 
 
5.2 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o projektovém záměru 
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchraný systém – integrované 
projekty CLLD. 
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5.3  
Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s podáním žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 
pro hasičský sbor Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchraný systém 
– integrované projekty CLLD. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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