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ZPRÁVA:

Na základě, již dříve, schválené částky v rozpočtu města na poskytnutí finančních prostředků pro 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen "HZS") předkládáme zastupitelstvu města 
tento materiál. Uvedená souhrnná hodnota 400.000 Kč poskytovaných neinvestičních prostředků je 
obsažena již ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 v ORJ 41 Všeobecná pokladní správa. Finanční 
neinvestiční příspěvek pro rok 2019 by měl sloužit na výdaje určené především na opravu fasády na 
objektu B (garáže záložní techniky) a opravu stávající části oplocení stanice ve Dvoře Králové nad 
Labem. Druh smlouvy byl navržen přímo HZS, který předložil zároveň i návrh této smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že se zde jedná o podporu činností, které představují výkon orgánů veřejné správy, konkrétně jde 
o poskytnutí prostředků v souladu s ustanovením § 29, odst. 1, písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, není zde naplněn tzv. atribut ekonomické činnosti. 
Nejedná se tedy, vzhledem k absenci jednoho z definičních znaků, o veřejnou podporu. Obracíme se na 
zastupitelstvo města, aby svým usnesením, vzhledem k výši poskytované částky, vyjádřilo podporu 
tomuto záměru.
Přijetí navrhovaného usnesení nevyvolá další nároky na již schválený a upravený rozpočet města na rok 
2019.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 29. 5. 2019
Finančním výborem zastupitelstva města bude materiál projednán v týdnu od 17.06.2019.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 41, kryto: ANO, částka: 400.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí finančních 
prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč finančního neinvestičního příspěvku pro rok 2019 
k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy pro 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,

1.2. v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití 
finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. 
RAF/FIN-2019/0521) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a 
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem
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