
Materiál pro zasedání Zastupitelstva obce Spojil dne 25.9.2019  

Předkladatel: starostka obce 

 

 

Bod 7. 
 Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH – 

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na 

rok 2019 – II. kolo č. OKŘ/19/24834 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil 

Důvodová zpráva: 

Velitel jednotky Ing. Jan Meloun důvodová zpráva pro starostku obce z května 2019 

 

Na schůzi členů Jednotky SDH Spojil ve čtvrtek 25.4. jsme probrali všechny Vámi poskytnuté 

informace o nové dotaci Pardubického kraje a hlasováním jsme si schválili, že požádáme obec 

o podání žádosti v rámci této dotace na pořízení jednovrstvých zásahových oděvů v 

maximálním možném počtu 6 ks a zásahové obuvi také v maximálním možném počtu 6 ks. 

Požadujeme celkem 6 ks s tímto odůvodněním - 5 ks pro doplnění výstroje pro všechny členy 

jednotky (máme 7 oděvů, ale 12 členů jednotky) + 1 ks navíc jako náhrada při poničení nebo 

pro případného nového člena jednotky. 

Abychom měli stejné typy oděvů a obuvi jako ty pořizované naposledy v roce 2018, tak bude 

nejlepší opět přes firmu Haspot takto:  

6 ks - Jednovrstvý zásahový oděv s nápisem "HASIČI"- X-Fiper - cena 6624 Kč/ks s 

DPH - link na web zde https://www.haspot.cz/produkt/x-fiper-jednovrstvy-zasahovy-odev/ 

6 ks (párů) - Zásahová obuv pro hasiče - Brandbull - cena 4776 Kč/pár s DPH -  link na 

web zde https://www.haspot.cz/produkt/zasahova-obuv-brandbull/ 

 

Požadované čestné prohlášení dodavatele o shodě s požadavky (případně i certifikáty 

výrobce) s firmou Haspot zajistíme. 

Ing. Jan Meloun, velitel JSDH obce Spojil 

  

Obec Spojil žádost o dotaci podala a získala dotaci na 6 ks Jednovrstvých zásahových oděvů  

ve výši 27 000,- Kč (70%) spoluúčast obce je vzhledem k celkové ceně obleků cca 13 000,- Kč. 

(30%) 

K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je třeba doložka o jejím schválení  Zastupitelstvem 

obce Spojil. 

 

 

Ve Spojile dne: 15.9.2019 

                                                                                            Radka Ministrová, starostka obce                                                              
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