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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 9
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu 
Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 137/17, kterým se upravují 
specifické ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana 
v úhrnné výši 13.516.401,65 Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti 
podpory Požární ochrany, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje a současně k zavedení, navýšení specifických ukazatelů 
jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu č. 1.1 Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

2. s poskytnutím neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci 
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném objemu 13.516.401,65 Kč na nákup, 
opravu a úpravu mobilní požární techniky (cisternových automobilových 
stříkaček, dopravních automobilů), nákup osobních ochranných prostředků 
požární ochrany, nákup (popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků 
požární ochrany, opravu, úpravu a výstavbu objektů požární ochrany sloužících 
k zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, níže 
uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

P. č.
Žadatel = 
sídlo

Právní
forma

IČO
Název 
projektu

Účel projektu
Parametr - hodnota, 

jednotka
Výše dotace 

(Kč)

1 Obec Bělá Obec 00275603
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Přilba - 3 ks, Vesta 
výstražná - 1 ks, 
Držák svítilny - 3 ks, 
Svítilna - 3 ks, 
Zásahový oblek - 5 
ks, Zásahový oblek -
5 ks, Zásahová obuv -
5 párů, Zásahové
rukavice - 5 párů

59 418,00

2
Obec 
Benecko

Obec 00275581

Obnova, 
doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Přilba zásahová - 7 
ks, integrovaná LED 
svítilna pro přilbu - 7 
ks, ochranná kukla - 7 
ks

53 151,00

3
Obec 
Benecko

Obec 00275581

Pořízení a 
opravy 
věcných 
prostředků PO

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků PO.

Vozidlová
radiostanice Motorola 
- 1 ks, anténa prutová
pro vozidlovou 
radiostanici - 1 ks, 
přenosná radiostanice 
Motorola včetně
nabíječe a baterie - 3 
ks

38 600,00
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4
Obec 
Benešov u 
Semil

Obec 00275590
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek - 7 
kpl, Rukavice 
zásahové - 1 pár

15 000,00

5 Obec Bílá Obec 00262668

Oprava a 
zateplení
střechy a 
obvodových 
zdí hasičské
zbrojnice Bílá

Oprava a 
zateplení střechy a 
obvodových zdí
hasičské zbrojnice 
Bílá

Zateplení střechy - 87 
m2, oprava a 
zateplení obvodových 
zdí - 117 m2

107 577,00

6
Obec Bílý
Kostel nad 
Nisou

Obec 00672106
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3 - Obnova a 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová obuv - 3 ks, 
zásahová kukla -1 ks, 
pracovní polohovací
pás - 4 ks, zásahové
rukavice - 3 ks, 
zásahová přilba - 1 
ks, zásahový
vícevrstvý oblek - 1 
ks, zásahový
jednovrstvý oblek - 1 
ks

32 254,00

7
Obec Bílý
Potok

Obec 00831417

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO 
(vícevrstvé
zásahové obleky, 
pracovní
polohovací pásy, 
ochranné kukly a 
reflexní vesty).

Zásahový oblek - 2 
kpl, reflexní vesty - 5 
ks, pracovní
polohovací pásy - 2 
ks

18 800,00

8
Obec 
Bozkov

Obec 00275611

Nákup 
ochranných a 
technických 
prostředků

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Jednovrstvý ochranný
oblek (komplet) - 3 
ks, Svítilna na přilbu 
včetně držáku - 3 ks

14 000,00

9
Obec 
Bulovka

Obec 00262692
Oprava a 
technická
údržba CAS

oprava CAS v 
základním 
provedení U7 b)

Oprava a údržba 
cisternové
automobilové
stříkačky - 1 ks

35 000,00

10
Město 
Cvikov

Obec 00260410

Obnova, 
doplnění a 
oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Nákup 
ochranných 
prostředků
požární ochrany 
pro jednotku JPO 
II

Komplet ochranný -
12 ks, Svítilna 
nabíjecí SURVIVOR 
LED - 2 ks

59 010,00

11
Město 
Cvikov

Obec 00260410

Pořízení a 
obnova a 
oprava 
věcných 
prostředků
požární
ochrany

Revize a oprava 
stříhacího nástroje 
WEBER RSX 
160-50 je 
bezpodmínečné
nutná pro výjezdy 
na Dopravní
nehody.

Revize a oprava 
stříhacího nástroje 
Weber RSX 160-50 -
1 ks

30 000,00



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 3 / 31

12
Město 
Česká Lípa

Obec 00260428
Nákup 
ochranných 
prostředků

obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový komplet - 6 
ks, přilba - 6 ks, 
svítilna - 6 ks, kukla, 
6 ks, rukavice 
zásahové - 6 ks

100 000,00

13
Město 
Česká Lípa

Obec 00260428
Nákup 
záchranného 
stanu

Pořízení a oprava 
vybavení jednotek 
sborů
dobrovolných 
hasičů obcí
předurčených pro 
zásahy v 
souvislosti s 
ochranou obyvatel

Stan - 1 kpl 100 000,00

14
Město 
Český Dub

Obec 00262722

Pořízení
náhradních 
tlakových 
lahví k IDP

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností (4 ks 
dýchací přístroj 
dle vyhlášky č. 
247/2001 Sb.), 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve.

Tlaková kompozitní
láhev - 8 ks, 
nomexový návlek na 
tlakovou láhev - 8 ks

72 000,00

15
Město 
Český Dub

Obec 00262722

Revize HVZ 
LUKAS 
včetně
výměny VT 
hadic

U7 a) Pořízení, 
obnova a oprava 
věcných 
prostředků
požární ochrany, 
ochranných 
prostředků a 
úprava úložných 
prostor mobilní
požární techniky k 
provádění
speciálních 
činností při 
zásazích

Revize HVZ - 1 ks, 
Výměna VT hadic -
50 m

28 200,00

16
Město 
Český Dub

Obec 00262722
Pořízení
pneumatik na 
CAS 32 T 815

U7 b) Opravy 
cisternových 
automobilových 
stříkaček s rokem 
výroby 1985 a 
mladším

Pneumatika na CAS 
32 T 815 - 4 ks

91 200,00

17
Obec Čistá
u Horek

Obec 00275662
Evakuační
stan GTX 24 s 
příslušenstvím

U4) Pořízení a 
oprava vybavení
jednotek sborů
dobrovolných 
hasičů obcí
předurčených pro 
zásahy v 
souvislosti s 
ochranou obyvatel

Stan evakuační - 1 ks, 
okno na zateplovací
vložku - 6 ks, okno 
třívrstvé - 6 ks, 
dmychadlo - 1 ks, 
zateplovací vložka ke 
stanu - 1 ks

100 000,00
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18
Obec 
Dalešice

Obec 43256201
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Ochranná kukla - 7 
ks, Zásahová helma -
1 ks, Pracovní
polohovací pás - 3 ks, 
Zásahové rukavice - 5 
ks

10 500,00

19
Město 
Desná

Obec 00262307
Nákup 
technického 
vybavení

U7a) Pořízení
věcných 
prostředků k 
provádění
speciálních 
činností.

Stabilizační tyče - 2 
ks, páčidlo - 1 ks

22 800,00

20
Město 
Desná

Obec 00262307
Oprava přední
nápravy 
vozidla Liaz

U7b) Opravy 
cisternových 
automobilových 
stříkaček s rokem 
výroby 1985 a 
mladším

Oprava přední
nápravy - 1 ks

45 000,00

21
Obec 
Dětřichov

Obec 00831468

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Komplet DEVA 
Bushfire včetně
nášivky - 3 ks, 
Kalhoty DEVA 
Bushfire - 1 ks, 
Svítilna PELI XP  - 5 
ks, Vesta výstražná
HASIČI - 4 ks, 
Nabíječka baterií GP 
- 2 ks, Svítilna PELI -
1 ks, Přilba GALLET 
- 5 ks

58 761,00

22
Obec 
Dlouhý
Most

Obec 46744941

Pořízení
požárního 
přívěsu pro 
hašení k 
novému DA 
pro jednotku 
SDH Dlouhý
Most

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany -
pořízení
požárního přívěsu

Požární přívěs - 1 ks 42 000,00

23
Město 
Doksy

Obec 00260444

Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany, 
včetně doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Vesta výstražná
HASIČI - 10 ks, 
Svítilna ruční nabíjecí
- 4 ks, Svítilna LED -
2 ks, Stativ 
osvětlovací přenosný
systém Peli 9480 
RALS nabíjecí - 1 ks, 
Sací koš B 75 AVG s 
klapkou - 1 ks

34 842,00

24
Město 
Doksy

Obec 00260444

Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků PO

U5) pořízení, 
oprava a údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 

Kalové čerpadlo - 1 
ks

11 979,00
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způsobených 
vodou

25
Město 
Doksy

Obec 00260444

Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků PO

U6) Pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
oprava a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve

Dýchací přístroj set –
maska s kandahárem 
- 2 ks, Lahev tlaková
ocelová 6l/30 MPa 
ultralehká - 2 ks, 
Maska úniková, 
vyváděcí - 2 ks

53 872,00

26
Město 
Dubá

Obec 00260479
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3 - obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek 
komplet - 2 spr, Vesta 
výstražná s nápisem 
HASIČI - 6 ks, 
Svítilna na zásahovou 
přilbu - 2 ks, 
Zásahová přilba - 1 
ks, Kukla - 12 ks, 
Zásahové rukavice - 6 
párů, Zásahová obuv 
- 2 páry, Jednovrstvý
ochranný oblek 
PATROL X - 2 spr

51 012,00

27
Město 
Dubá

Obec 00260479

Nákup 
ochranných 
prostředků v 
souvislosti s 
následky 
živelných 
pohrom 
způsobených 
vodou

U5 - pořízení, 
oprava a údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Zásahová plovací
vesta - 1 ks, Vodácká
helma - 6 ks, SUNIT 
- lehký protichemický
oděv - 1 spr, 
Rybářské prsačky - 2 
ks

13 686,00

28
Město 
Dubá

Obec 00260479

Revize 
přetlakové
dýchací
techniky

U6 - pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky

PLUTO 300 plus - 4 
ks, Maska 
SPIROMATIC s 
poloautomatikou - 6 
spr, Tlaková láhev - 4 
ks

31 653,60

29
Město 
Dubá

Obec 00260479

Oprava CAS-
25/2500/400-
S2T, RZ: CL 
82-05

U7b) - opravu 
cisternové
automobilové
stříkačky CAS-
25/2500/400-S2T, 
Liaz 101.860, RZ: 
CL 82-05, rok 
výroby 1988

AKU baterie - 2 ks, 
Nákladní pneumatiky 
- 2 ks

17 966,40
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30
Město 
Dubá

Obec 00260479

Oprava a 
revize 
soupravy 
hydraulického 
vyprošťovacíh
o zařízení

U7a) - pořízení, 
obnova a oprava 
věcných 
prostředků
požární ochrany k 
provádění
speciálních 
činností dle 
předurčenosti 
jednotky 
nařízením 
Hejtmana 
Libereckého kraje

Hydraulické
vyprošťovací zařízení
- 1 spr

10 983,00

31
Město 
Frýdlant

Obec 00262781

„Nákup 
ochranných 
prostředků PO, 
Frýdlant“ (U3)

Obnova a 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek 
vícevrstvý (komplet) 
- 4 kpl, Zásahová
přilba se svítilnou - 2 
ks, Zásahová obuv - 2 
ks, Zásahové
rukavice - 10 ks, 
Vesta reflexní - 8 ks

69 000,00

32
Město 
Frýdlant

Obec 00262781

„Údržba 
přetlakové
dýchací
techniky a 
pořízení komp. 
tlakových 
lahví“ (U6)

Údržba a doplnění
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností

Servis kompletního 
IDP - 3 ks, 
Kompozitní tlaková
láhev 6.8l / 300 bar -
4 ks

27 500,00

33
Město 
Frýdlant

Obec 00262781

„Úprava 
úložných 
prostor 
požárního 
přívěsu“ (U7a)

Úprava úložných 
prostor mobilní
požární techniky k 
provádění
speciálních 
činností dle
nařízení LK č. 
28/2012

Úprava úložných 
prostor MPT pro 
umístění prostředků -
1 kpl

100 000,00

34
Město 
Frýdlant

Obec 00262781

„Oprava 
vozidla CAS 
24 Renault“ 
(U7b)

Generální oprava 
převodovky CAS 
24 Renault

Generální oprava 
převodovky CAS 24 
Renault - 1 kpl

63 500,00

35
Obec 
Habartice

Obec 00262790
Oprava 
dýchacích 
přístrojů

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve

UPG pneumatického 
systému - 2 ks, láhev 
ocel 6L vč. Ventilu -
2 ks, maska 
Panorama Nova 
(náhlavní kříž) - 2 ks

25 000,00

36
Obec 
Habartice

Obec 00262790

Oprava 
střechy 
hasičské
zbrojnice

U7f, Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
sloužících k 
zabezpečení

Výměna střešní
krytiny - 90 m2

30 000,00
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činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

37
Město 
Harrachov

Obec 00275697

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
prostředků
požární ochrany

Zásahové přilby 
(včetně držáku a 
svítilen) - 2ks, 
zásahová obuv - 1 
pár, ruční svítilna - 4 
ks

15 918,00

38
Město 
Hejnice

Obec 00262803

Pořízení
ochranných 
přileb pro 
JSDH Hejnice

Nákup osobních 
ochranných 
prostředků PO

Přilba Gallet - 4 ks 24 000,00

39
Město 
Hejnice

Obec 00262803

Kompletní
revize 
přetlakové
dýchací
techniky 
JSDH Hejnice

Opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
láhve

Revize a oprava 
přetlakové dýchací
techniky - 1 sada

43 000,00

40
Městys 
Holany

Obec 00260525
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Nákup osobních 
ochranných 
prostředků PO

Zásahová obuv - 6 
párů

12 050,00

41
Městys 
Holany

Obec 00260525
Nákup dýchací
techniky

Pořízení
přetlakové
dýchací techniky 
pro jednotky 
sborů
dobrovolných 
hasičů

Sada - dýchací
přístroj PLUTO 300 
Fireman s ocelovou 
láhví + maska 
Spiromatic S NR - 4 
sady

78 117,00

42
Obec Horní
Branná

Obec 00275735

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany.

Zásahová obuv - 4 
páry, zásahová přilba 
- 4 ks, zásahové
rukavice - 4 páry

35 000,00

43
Obec Horní
Branná

Obec 00275735

Pořízení a 
opravy 
věcných 
prostředků
požární
ochrany.

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany.

Radiostanice - 4 ks 14 000,00

44
Město 
Hrádek nad 
Nisou

Obec 00262854

Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany –
zásahová
přilba, 
kompletní
zásahový oděv

Obnova osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová přilba - 10 
ks, komplet zásahový
oděv - 5 ks

100 000,00
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45
Město 
Hrádek nad 
Nisou

Obec 00262854

Oprava 
vozidla CAS: 
čerpadla, vč. 
veškerého 
potrubí
(vodního, 
pěnového) a 
elektroinstalac
e

U7b) Opravy 
cisternových 
automobilových 
stříkaček s rokem 
výroby 1985 a 
mladším

Oprava vozidla CAS 
- 1 ks

230 000,00

46
Obec 
Hrubá
Skála

Obec 00275751
Výměna 
pneumatik na 
CAS

Oprava cisternové
automobilové
stříkačky s rokem 
výroby 1984 a 
starším

Nákup a výměna 
pneumatik - 10 ks

27 690,00

47
Obec 
Chotyně

Obec 00672033

Obnova 
dýchací
techniky 
JSDH Chotyně

Pořízení, oprava, 
údržba a revize
přetlakové
dýchací techniky 

Dýchací přístroj - 3 
spr

76 000,00

48
Obec 
Chuchelna

Obec 00275760

Zakoupení
zimních 
pneumatik na 
hasičskou 
cisternu

Opravy 
cisternových 
automobilových 
stříkaček -
zakoupení
zimních 
pneumatik na 
hasičskou cisternu

Pneumatika - 6 ks, 
vložka - 2 ks, duše - 2 
ks

21 000,00

49
Obec 
Chuchelna

Obec 00275760

Výměna 
podružného 
rozvaděče v 
prostorách 
hasičské
garáže

Účelem projektu 
je výměna 
nevyhovujícího 
rozvaděče v 
hasičské garáži za 
nový. Rozvaděč
zabezpečuje 
ochranu 
elektronických 
prvků
pojezdových vrat, 
dálkového 
spouštění sirény 
atd.

Rozvaděč - 1 ks 10 000,00

50
Město 
Jablonec 
nad Jizerou

Obec 00275778

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany

U7c, Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany

Sada sněhových 
řetězů na L101 (pár) -
2 ks, Nerezová nádrž
na pěnidlo + náplň - 1 
ks, Sada 6 ks 
tlakových lahví na 
CO2 + náplň - 1 ks, 
Kufr s otvíracím 
nářadím „PROFI“ - 1 
ks, Sorbent VAPEX 
B (balení po 50 
litrech) - 10 ks, Obal 
na tlakovou lahev - 4 
ks, Smáčedlo tuhé TS 
CLEAN - 12 ks, 
Smáčedlo tuhé TS 
ECO - 12 ks

87 500,00
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51
Město 
Jablonec 
nad Jizerou

Obec 00275778

Oprava střešní
krytiny 
hasičské
zbrojnice v 
Jablonci nad 
Jizerou

U7f, Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Plechová střešní
krytina - 428 m2

175 000,00

52

Statutární
město 
Jablonec 
nad Nisou

Obec 00262340

Nákup 
ochranných 
prostředků pro 
JSDHO 
Jablonec nad 
Nisou

U3) Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Svítilna SURVIVOR 
- 12 ks, Reflexní
vesta výstražná - 14 
ks, Zásahové
rukavice - 13 párů, 
Zásahový oblek - 4 
kpl, Zásahové boty -
13 párů, Zásahová
přilba - 4 ks

182 000,00

53

Statutární
město 
Jablonec 
nad Nisou

Obec 00262340

„Nákup člunu 
a obleků pro 
JSDHO 
Jablonecké
Paseky“

U5) Pořízení, 
oprava a údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Člun DINGHY - 1 ks, 
Suchý oblek - 4 kpl.

82 000,00

54

Statutární
město 
Jablonec 
nad Nisou

Obec 00262340

„Doplnění
přetlakové
dýchací
techniky pro 
JSDHO 
Jablonec n. 
N.“

U6) Pořízení, 
oprava  a údržba 
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO  s územní
působností

Nosné popruhy - 4 ks, 
Plicní automatika - 4 
ks, Záložní
panoramatické masky 
- 4 ks, Talkové láhve 
6 l/30 MPa - 4 ks

71 000,00

55

Statutární
město 
Jablonec 
nad Nisou

Obec 00262340

„Nákup 
věcných 
prostředků pro 
JSDHO 
Jablonec nad 
Nisou“

U7c) Pořízení a 
opravy  věcných 
prostředků
požární ochrany  
mimo prostředků  
k provádění
speciálních 
činností

Elektrický lanový
naviják - 1 ks, 
Lesnická ochranná
přilba - 5 ks, Proti 
prořezový oblek - 6 
kpl, Nákladní přívěs 
kategorie O1 - 2 ks, 
Lano statické 11 - 4 
ks, Lékárnička III. - 1 
ks

96 000,00

56
Město 
Jablonné v 
Podještědí

Obec 00260576
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Přílba se zátylníkem -
2 ks, Svítilna LED - 2 
ks, Vesta výstražná
Hasiči - 3 ks, Vesta 
výstražná velitel 
jednotky - 1 ks, Boty 
zásahové - 4 ks

38 000,00
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57
Město 
Jablonné v 
Podještědí

Obec 00260576

Nákup 
prostředků pro 
zásahy na 
živelné
pohromy a 
vodu

Pořízení, oprava a 
údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelných pohrom 
způsobených 
vodou

Přilba na vodu - 6 ks, 
Suchý oblek rescue 
safety s poklopcem -
2 ks, Plovoucí
čerpadlo - 1 ks, 
Rukavice neoprenové
prstové - 4 ks, Boty 
neoprenové - 4 ks, 
Kukla neoprenová - 4 
ks, Záchranný házecí
pytlík na vodu 20m -
1 ks, Pádlo plastic - 4 
ks

55 000,00

58
Obec Janův 
Důl

Obec 00831395

Pořízení
zásahových 
obleků a 
ochranných 
rukavic

U3) Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany. 
Záměrem je 
pořízení 3 ks 
třívrstvých 
zásahových 
obleků a 5 párů
ochranných 
rukavic.

Nákup zásahových 
obleků - 3 ks, Nákup 
ochranných rukavic -
5 ks

26 041,00

59
Obec Janův 
Důl

Obec 00831395

Oprava 
dopravního 
automobilu 
Nissan Patrol

U7e) Opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany

Výměna zadních 
blatníkových lemů - 1 
ks

20 500,00

60
Obec 
Jeřmanice

Obec 46744959
Věcné
prostředky 
JSDHO

Pořízení věcných 
prostředků PO

Výstražná rampa 
modré barvy - 1 ks, 
Hadice B - 4 ks, 
Motorová pila s 
příslušenstvím - 1 ks

22 000,00

61
Obec 
Jestřabí v 
Krkonoších

Obec 00275794

Stavební
úprava 
garážových 
vjezdů a 
výměna vrat 
hasičské
zbrojnice

U7f) stavební
úprava garáže 
hasičské zbrojnice

Výměna garážových 
vrat - 2 ks, Předsazení
nosné zdi garážových 
vrat - 1 ks, 
Oplechování stříšky 
nad vraty - 14 m2, 
Fasáda vč. Izolace -
27 m2

100 000,00

62
Město 
Jilemnice

Obec 00275808

Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky

U1) Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky v rámci 
reprodukce 
požární techniky 
pro jednotky 
sborů
dobrovolných 
hasičů obcí se 
státní dotací

Cisternová
automobilová
stříkačka - 1 ks

1 000 000,00
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63
Obec 
Koberovy

Obec 00262404

Pořízení a 
opravy 
přetlakové
dýchací
techniky pro 
JPO III  
Koberovy

U6 Pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
náhradní tlakové
lahve

Dräger-zásobník 
ocelový 6l/300, extra 
lehký vč. Ventilu 
Draeger EFV - 4 KS

17 750,00

64
Obec 
Koberovy

Obec 00262404

Nákup 
věcných 
prostředků
technické
služby

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
JSDH obcí

Přiměšovač AWG Z4 
- 1 ks, Savička 
přiměšovače D25 
1,5m - 1 ks, Hadice 
D25 zásahové se 
spojkou 20 m - 4 ks, 
Přechod D25/C52 
DIN - 2 ks, Lehká
deka - 1 ks, 
Zastavovací terč
TCP01 svítící - 2 ks, 
Prodlužovací kabel na 
navijáku 25 m - 1 ks, 
Rukavice proti 
tepelným rizikům do 
600 stupňů C - 2 
páry, Lano záchytné -
1 ks, Lano ventilové -
1 ks, Košová nosítka 
SHELL - 1 ks

18 600,00

65
Obec 
Kobyly

Obec 00672017

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahové přilby - 4 
ks, zásahové boty - 4 
ks, zásahový oblek -
4 ks, zásahové
rukavice  - 4 ks

72 000,00

66
Obec 
Kořenov

Obec 00262421
Nákup 
zásahových 
obleků a obuvi

Obnova osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek - 10 
ks, zásahová obuv -
11 ks

117 018,00

67
Obec 
Kravaře

Obec 00260657

Revize 
hydraulického 
vyprošťovacíh
o zařízení

Pořízení a opravy  
věcných 
prostředků
požární ochrany -
Revize 
hydraulického 
vyprošťovacího 
zařízení

Revize HVZ - 1 ks 29 620,00

68
Obec 
Křižany

Obec 00262943

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO 
pro JSDHO 
Křižany

U3) Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany.

Zásahový oblek 
(komplet) - 2 ks, 
reflexní vesty - 5 ks, 
osobní svítilna na 
přilbu včetně držáku -
4 ks, ochranná kukla  
- 4 ks, zásahové
rukavice - 2 ks, 
zásahová přilba - 2 
ks, zásahová obuv - 2 
ks

45 000,00
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69
Obec 
Ktová

Obec 00580821
Nákup 
ochranných 
prostředků

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany 
(jednovrstvé a 
vícevrstvé
zásahové obleky, 
zásahové boty, 
rukavice, přilby, 
pracovní
polohovací pásy, 
ochranné kukly, 
reflexní vesty a 
osobní svítilny).

Zásahový oblek - 3 
ks, Zásahové
rukavice - 3 ks, 
Ochranná přilba - 3 
ks

30 000,00

70
Obec 
Kunratice

Obec 46744967

Nákup 
osobních 
ochranných 
prostředků pro 
družstvo 
JSDHO 
Kunratice

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany 
(jednovrstvé a 
vícevrstvé
zásahové obleky, 
zásahové boty, 
rukavice, přilby, 
pracovní
polohovací pásy, 
ochranné kukly, 
reflexní vesty a 
osobní svítilny).

Vícevrstvý ochranný
oděv - 2 ks, 
Jednovrstvý zásahový
oděv - 4 ks

32 000,00

71
Obec 
Kunratice

Obec 46744967

Nákup 
věcných 
prostředků PO 
pro JSDHO 
Kunratice

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany

Žebřík záchranářský
hliníkový - 1ks, 
Skříňka s nástroji - 1 
ks, Lékárnička 
vybavená pro hasiče -
1 ks, Hadice B75 PH 
20m se spojkami - 4 
ks, Hadice C52 PH 
20m se spojkami - 4 
ks

29 000,00

72
Obec 
Kunratice u 
Cvikova

Obec 00524301

Nákup 
dýchacích 
přetlakových 
přístrojů

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
ochranné masky

Dýchací přístroj 
DRAEGER 
SET+maska 7730 s 
kandahárem -4 ks

91 300,00

73
Statutární
město 
Liberec

Obec 00262978

Nákup 
zásahových 
přileb a 
zásahových 
obleků pro 
JSDH města 
Liberec

U3/ Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová přilba - 48 
ks, zásahový oblek -
30 ks

516 600,00
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74
Statutární
město 
Liberec

Obec 00262978

Nákup 
suchých 
obleků zn. 
Ursuit pro 
JSDH 
Machnín a 
Růžodol I.

U5) Pořízení, 
oprava a údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Zásahový oblek - 4 ks 81 600,00

75
Statutární
město 
Liberec

Obec 00262978

Pořízení
lanového 
navijáku pro 
JSDH Pilínkov

U7/  Pořízení a 
opravy  věcných 
prostředků
požární ochrany -
pořízení lanového 
navijáku

Lanový naviják - 1 ks 44 400,00

76
Statutární
město 
Liberec

Obec 00262978

Pořízení 2 ks 
přívěsných 
vozíků pro 
JSDH Vesec a 
Machnín

U7/  Pořízení a 
opravy  věcných 
prostředků
požární ochrany -  
pořízení 2 ks 
přívěsných vozíků

Přívěsný vozík - 2 ks 50 400,00

77
Městys 
Libštát

Obec 00275891
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3) Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Osobní svítilny s 
příslušenstvím - 3 ks, 
Doplnění karabin k 
polohovacím pásům -
3 ks

14 630,00

78 Obec Líšný Obec 00673226

Vybavení
JSDHO Líšný
dýchací
technikou

Obnova vybavení
JSDHO Líšný
dýchací technikou

Kompletní sada 
dýchacího přístroje 
(nosič, lahev, maska) 
- 4 sady, náhradní
lahev - 2 ks, rezervní
maska - 2 ks, 
vyváděcí maska - 1 ks

108 540,00

79

Město 
Lomnice 
nad 
Popelkou

Obec 00275905

Nákup 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany pro 
JPO Lomnice 
nad Popelkou

Obnova a 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek 
komplet a nápis 
Hasiči - 5 ks, Obuv 
zásahová - 5 ks

88 000,00

80

Město 
Lomnice 
nad 
Popelkou

Obec 00275905

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany pro 
JPO Lomnic 
nad Popelkou

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi JSDH 
obcí

Přetlakový ventil 
AWG bez úprav  - 1 
ks, Přejezdový
můstek  - 2 ks, Vak 
ERMAK 25 - 1 ks

13 700,00
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81
Město 
Lučany nad 
Nisou

Obec 00262455

Nákup 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

U3) Nákup 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany -
zásahová obuv, 
zásahové
rukavice, 
zásahový oblek a 
pracovní
stejnokroj PS II

Zásahová obuv  - 5 
ks, Zásahové
rukavice - 5 ks, 
Zásahový oblek - 2 ks

24 328,50

82
Město 
Lučany nad 
Nisou

Obec 00262455
Nákup 
plovoucího 
čerpadla

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany -
nákup plovoucího 
čerpadla

Plovoucí čerpadlo - 1 
ks

17 150,00

83
Obec 
Maršovice

Obec 00262471

Obnova, 
doplnění a 
oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový komplet - 4 
ks, Výstražná vesta s 
nápisem Hasiči  - 7 ks

25 460,00

84
Obec 
Maršovice

Obec 00262471

Obnova, 
doplnění a 
oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany -
věcných 
prostředků PO

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany -
Pořízení a oprava 
vybavení jednotek 
sborů
dobrovolných 
hasičů obcí
předurčených pro 
zásahy v 
souvislosti s 
ochranou obyvatel

Přetlakový ventilátor 
- 1 ks

14 822,00

85
Obec Nová
Ves nad 
Popelkou

Obec 00275948

Obnova 
výstroje -
JSDHO Nová
Ves nad 
Popelkou

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek - 3 
ks, držák svítilny - 2 
ks, zásahové rukavice 
- 5 ks, zásahová obuv 
- 2 ks, svítilna Led - 2 
ks, zásahová přilba -
2 ks

55 188,00

86

Město 
Nové
Město pod 
Smrkem

Obec 00263036

Nákup 
přetlakové
dýchací
techniky

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve.

Kompletní dýchací
přístroj - 6 ks, 
Náhradní maska -3 
ks, Náhradní tlaková
lahev - 3 ks, Potah na 
tlakovou lahev - 6 ks

186 590,00
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87

Město 
Nové
Město pod 
Smrkem

Obec 00263036

Nákup 
věcných 
prostředků
požární
ochrany

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi.

Zásahová hadice B75 
- 3 ks, zásahová
hadice C52 - 2 ks, 
Vyváděcí kukla  - 2 
ks

15 200,00

88

Město 
Nové
Město pod 
Smrkem

Obec 00263036
Rekonstrukce 
hasičské
zbrojnice

Výdaje spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
(hasičské
zbrojnice, garáže) 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce.

Garážová vrata - 1 ks, 
Oprava střechy - 1 ks

96 000,00

89
Město 
Nový Bor

Obec 00260771
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3 Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Ochranné prostředky 
- přilby - 8 ks, 
zásahové boty - 8 ks, 
Zásahové oděvy - 8 
ks

180 494,40

90
Město 
Nový Bor

Obec 00260771
Nákup 
tlakových 
láhví k VDP

U6 Pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
láhve

Tlakové láhve 
kompozit 6,9l/30 
Mpa - 14 ks

116 886,00

91
Město 
Nový Bor

Obec 00260771

Pořízení,  
obnova a 
oprava 
věcných 
prostředků
požární
ochrany

U7a) Oprava 
věcných 
prostředků
požární ochrany

Oprava a revize 
vyprošťovacího 
zařízení - 1 ks

13 200,00

92
Obec 
Olešnice

Obec 00275964
Přívěsný vozík 
pro hasiče

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany

Přívěsný vozík PV 
UNI 4 - 1 ks

20 000,00
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93
Město 
Osečná

Obec 00263061

Oprava 
autožebříku 
IVECO 
MAGIRUS 
DEUTZ 170 D

U7) Pořízení, 
obnova, oprava a 
výstavba: b) 
Opravy 
cisternových 
automobilových 
stříkaček s rokem 
výroby 1985 a 
mladším nebo 
výškové techniky 
bez omezení roku 
výroby.

Oprava 
bezpečnostních prvků
autožebříku - 1 kpl

72 600,00

94
Obec 
Pěnčín

Obec 00262501
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový oblek -
komplet - 4 ks, 
Osobní svítilna - 2 ks, 
Zásahové boty - 3 ks, 
Zásahové rukavice - 4 
ks, Zásahová přilba -
3 ks

75 857,00

95
Obec 
Pěnčín

Obec 00262501
Pořízení
věcných 
prostředků PO

U7) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany

Motorová pila - 1 ks, 
Kanálová
rychloucpávka - 1 ks, 
požární hadice 52x20 
m bez koncovek - 6 
ks

18 878,00

96
Obec 
Pertoltice

Obec 00671959
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3 - obnova, 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků

Ochranný prostředek 
- 10 ks

11 520,00

97
Obec 
Poniklá

Obec 00276006
Obnova 
dýchací
techniky

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
láhve

Set dýchací přístroj -
2 ks, Náhradní
tlaková láhev - 2 ks, 
Obal na tlakovou 
láhev - 4 ks, Náhradní
zorník k masce - 4 ks

79 707,00

98
Obec 
Poniklá

Obec 00276006
Obnova 
materiálu

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí

Žebřík - 1 ks, Ruční
radiostanice - 2 ks

24 528,00
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99
Obec 
Příkrý

Obec 00276022

Výstavba 
garáže pro 
výjezdní
vozidlo s 
přívěsem

U7f, Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Garáž - 42 m2 490 000,00

100
Obec 
Příšovice

Obec 00263125

Přestavba 
přívěsného 
vozíku pro 
zapojení za 
OA a nákup 
kompresoru 
včetně
rozvodů
vzduchu k 
zajištění jeho 
funkčnosti v 
hasičské
zbrojnici čp. 
208

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí

Kompresor - 1 ks, 
rozvody vzduchu - 25 
m, přestavba 
přívěsného vozíku - 1 
ks

37 106,65

101
Obec 
Radimovic
e

Obec 00671932

Doplnění
osobních 
prostředků
výjezdové
jednotky 
Radimovice

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Rukavice - 10 ks, 
osobní svítilna - 2 ks, 
polohovací pásy - 2 
ks, kukly - 10 ks

14 876,00

102
Obec 
Rádlo

Obec 00262544

Vybavení
jednotky 
prostředky v 
rámci 
předurčenosti 
na zajištění
ochrany 
obyvatelstva

Vybavení
jednotky 
prostředky v 
rámci 
předurčenosti na 
zajištění ochrany 
obyvatelstva

Elektrocentrála - 1 ks, 
Osvětlovací stojan - 2 
ks, Kufřík s nástroji -
1 ks, „Brněnský“ 
kufřík - 1 ks, 
Stavební kolečko - 1 
ks, Hrábě - 2 ks, 
Motykosekera - 1 ks, 
Krumpáč - 2 ks, 
Lopata srdcovka - 4 
ks, Vozík s plachtou -
1 ks

39 000,00

103
Obec 
Rádlo

Obec 00262544

Doplnění
věcných 
prostředků
výjezdové
jednotky obce 
Rádlo

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany

Žebřík - 1 ks, kulový
uzávěr - 1 ks, lano - 2 
ks, sorbent - 3 ks, 
motorová pila - 1 ks, 
hadice - 10 ks

29 000,00

104
Město 
Raspenava

Obec 00263141

Technické
zhodnocení
rekonstrukcí
CAS 32 –
T815

Technické
zhodnocení
rekonstrukcí
cisternové
automobilové
stříkačky CAS 32 
– T815 na 
provedení

Rekonstrukce CAS -
1 ks

800 000,00
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speciální
redukované pro 
šest osob se státní
dotací

105
Město 
Raspenava

Obec 00263141

Obnova, 
doplnění a 
oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků

Obnova osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Vícevrstvé zásahové
obleky - 2 ks, osobní
svítilny - 4 ks, kukly -
2 ks, přilba - 1 ks, 
zásahové boty - 2 ks

55 500,00

106
Město 
Raspenava

Obec 00263141

Obnova 
prostředků pro 
speciální
činnosti -
předurčenost

Obnova věcných 
prostředků
požární ochrany k 
provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí, které
jsou výslovně
uvedeny -
předurčenosti

Motorová pila 
řetězová s 
příslušenstvím - 1 ks, 
páteřová deska s 
příslušenstvím - 1 ks, 
nádoba na úkapy - 1 
ks, výstražné světlo 
16LED sada k 
označení místa 
zásahu -1 sada, 
Motorová pila 
kotoučová s 
příslušenstvím - 1 ks

54 000,00

107
Město 
Rokytnice 
nad Jizerou

Obec 00276057

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Zásahový třívrstvý
oblek včetně bot, 
rukavic, přilby, 
svítilny a kukly - 3 
kpl

54 630,00

108
Město 
Rokytnice 
nad Jizerou

Obec 00276057

Pořízení
protichemický
ch 
plynotěsných 
obleků

Pořízení a opravy  
věcných 
prostředků
požární ochrany -
Pořízení
protichem. 
plynotěsných 
obleků z důvodu 
předurčenosti 
jednotky pro 
zásahy v 
souvislosti s úniky 
nebezpečných 
látek

Protichemický
plynotěsný oblek - 4 
ks

94 800,00

109
Město 
Rokytnice 
nad Jizerou

Obec 00276057
Oprava CAS 
32 Tatra 148

Oprava CAS 32 
Tatra 148 (roky 
výroby 1980)

Oprava motoru CAS -
1 ks, Nové
pneumatiky na CAS -
10 ks

54 400,00
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110
Obec 
Roztoky u 
Jilemnice

Obec 00276081
Výměna 
celoobličejový
ch masek

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve

Celoobličejová maska 
MSA AURER - 4 ks

12 600,00

111

Město 
Rychnov u 
Jablonce 
nad Nisou

Obec 00262552

Doplnění
chybějící
přetlakové  
dýchací
techniky podle 
vyhl. č. 
247/2001 Sb.

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky

Přetlakový dýchací
přístroj - 2 kpl, 
náhradní tlaková
láhev - 3 ks

59 976,00

112
Obec 
Rynoltice

Obec 00263168

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany -
přilby

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahové přilby - 4 
ks

28 800,00

113
Obec 
Rynoltice

Obec 00263168

Pořízení
přetlakové
dýchací
techniky

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností

Dýchací přístroj set -
4 ks, brašna na masku 
- 4 ks, tlaková
ocelová láhev - 4 ks

122 400,00

114
Obec 
Rynoltice

Obec 00263168

Pořízení
přenosné
motorové
stříkačky

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí.

Přenosná motorová
stříkačka - 1 ks

100 000,00

115
Město 
Semily

Obec 00276111

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová obuv - 3 
páry, zásahové
rukavice - 3 páry

16 920,00

116
Město 
Semily

Obec 00276111
Pořízení hadic 
a přiměšovače

U7c) Pořízení, 
obnova a oprava 
věcných 
prostředků
požární ochrany

Hadice B - 4 ks, 
přiměšovač - 1 ks

10 080,00
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117
Město 
Semily

Obec 00276111

Oprava 
střechy na 
hasičské
zbrojnici

Výdaje spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
(hasičské
zbrojnice, garáže) 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Oprava střechy - 320 
m2

180 000,00

118
Obec 
Skalice u 
České Lípy

Obec 00673455

Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový komplet - 3 
kpl, zásahové
rukavice - 2 páry, 
svítilna na přilbu - 4 
ks, kukla bavlněná - 4 
ks, vesta velitel 
jednotky - 1 ks, 
výstražná vesta - 4 ks, 
zásahová přilba - 3 
ks, zásahová obuv - 3 
páry

58 898,00

119
Obec 
Skalice u 
České Lípy

Obec 00673455

Revize 
dýchacích 
přístrojů a 
tlakových 
lahví

Oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností

Revize tělesa 
dýchacího přístroje -
4 ks, Plnění a sušení
tlakových lahví - 4 
ks, Revize tlakových 
nádob - 4 ks, Revize 
plicní automatiky - 4 
ks

11 103,00

120
Obec 
Skalice u 
České Lípy

Obec 00673455

Oprava 
vnějších částí
hasičské
zbrojnice

Výdaje spojené s 
opravami objektu 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Nátěr střechy - 170 
m2, vstupní dveře - 1 
ks, led reflektor - 3 ks

19 307,00

121 Obec Slaná Obec 00276138
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

U3 - Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků PO

Polohovací pás s 
přídavným popruhem 
- 8 ks, Zásahový
oblek komplet - 1 ks, 
Přilba Kalisz + čirý
štít - 1 ks,  Svítilna  
LED pro přilbu - 1 ks, 
Držák svítilny pro 
přilbu - 1 ks, Svítilna 
Survivor Atex Li-Ion 
- standard - 4 ks,  
Kukla otvor obličej 
(NOMEX- ZAHAS) -
8 ks 

34 824,50
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122 Obec Slaná Obec 00276138
Nákup 
věcných 
prostředků PO

U7/C - Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků PO

Savice 1,6m s konc. -
4 ks, Sekera hasičská
2318 - 8 ks, Pouzdro -
závěsník na sekeru - 8 
ks, Proudnice 
kombinovaná Tajfun 
- Profi C - 2 ks, 
Hadice požární
ZÁSAH C52 - se 
spojkou (20m) - 4 ks, 
Požární hadice PH -
ZÁSAH B75 - s Al 
spojkou (20m) - 2 ks, 
Radiostanice -
komplet s bateriemi -
2 ks, Auto-nabíječ
pro radiostanici - 2 
ks, EMC-12 náhlavní
souprava - 2 ks

29 178,00

123
Město 
Smržovka

Obec 00262579

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany

U7 c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany

Lano 30m statické - 2 
ks, zastavovací terč -
4 ks, kyslíkový
resuscitační přístroj -
1 ks, přetlakový
ventil - 1 ks, 
motorová pila - 1 ks, 
ventilátor - 1 ks, 
pěnidlo2-6% 25l - 2 
bal, obal na tlakové
lahve - 2 ks, set 6ks 
power flash kufr - 1 
set

42 127,00

124
Město 
Smržovka

Obec 00262579
Oprava 
hasičského 
vozidla GAZ

U7 e) Oprava 
dopravního 
automobilu bez 
omezení roku 
výroby

Oprava hasičského 
vozidla GAZ - 1 ks

31 500,00

125
Obec Stráž
nad Nisou

Obec 00671916
Nákup 
radiostanic

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků

Radiostanice - 2 ks 16 089,60

126
Město 
Stráž pod 
Ralskem

Obec 00260967
Nákup 
ochranných 
prostředků PO

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahové boty - 6 ks, 
baterka - 7 ks, opasek 
- 10 ks, kukla - 10 ks, 
rukavice - 10 ks 

49 000,00

127
Město 
Stráž pod 
Ralskem

Obec 00260967

Pořízení
technických 
prostředků v 
souvislosti s 
živelnými  
pohromami 
(voda)

Pořízení
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Pádla - 6 ks, kalové
čerpadlo - 1 ks, 
záchranné vesty - 6 
ks, lehké přilby - 6 ks

21 000,00
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128
Město 
Stráž pod 
Ralskem

Obec 00260967
oprava 
výškové
techniky

Oprava výškové
techniky -
netěsností
hydraulických 
agregátů

Oprava výškové
techniky - 1 ks

79 000,00

129
Město 
Stráž pod 
Ralskem

Obec 00260967
Nákup 
pneumatik na 
vozidlo Tatra

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany -
Obnova 
opotřebených  
pneumatik

Pneumatika - 6 ks 15 000,00

130
Obec 
Stružnice

Obec 00260975

Pořízení
radiostanice a 
svítilen JSDH 
Jezvé

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany 
včetně doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Radiostanice 
vozidlová digitální - 1 
ks, svítilna ruční
nabíjecí - 4 ks, 
svítilna pro přilbu - 4 
ks, držák svítilny pro 
přilbu - 4 ks

27 000,00

131
Obec 
Stružnice

Obec 00260975

Pořízení
hliníkového 
člunu, 
příslušenství a 
výstroje JSDH 
Jezvé

U5) Pořízení, 
oprava a údržba 
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Hliníkový člun - 1 ks, 
pádlo - 4 ks, přívěs na 
lodě a čluny - 1 ks, 
vesta plovací - 2 ks, 
suchý oblek - 3 ks, 
kukla neoprenová - 3 
ks, zakrývací plachta 
na lodě a čluny - 1 ks, 
zakrývací plachta na 
motor - 1 ks

89 000,00

132
Obec 
Studenec

Obec 00276162

Obec 
Studenec-
Rekonstrukce 
CAS 32-T815

U2) Technické
zhodnocení
rekonstrukcí
cisternové
automobilové
stříkačky CAS 32-
T815 na 
provedení
speciální
redukované pro 
šest osob se státní
dotací

Rekonstrukce CAS 
32-T815 - 1 ks

800 000,00

133
Obec 
Studenec

Obec 00276162

Nákup a revize 
přetlakové
dýchací
techniky

U6) Pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky.

Uchycení kandahar 
pro obličejovou 
masku MSA AUER -
4 ks, revize 
přetlakové dýchací
techniky - 1 ks, ventil 
VTI M18x1,5 EFV 
TUV, 300 bar - 3 ks, 
vzduchová tlaková
odlehčená ocelová
láhev 6l/300 bar - 3 
ks

27 798,00
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134
Obec 
Světlá pod 
Ještědem

Obec 00263192

Nákup 
ochranných 
prostředků PO 
pro JPO III.

U3) Obnova, 
doplnění a oprava 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Komplet zásahový - 2 
ks, Rukavice 
zásahové - 1 ks, 
Přilba Gallet se 
zátylníkem - 1 ks, 
Zásahová obuv - 2 ks, 
Kukla Nomex Deva -
7 ks, Svítilna led - 2 
ks, Držák svítilny pro 
přilbu Gallet - 2 ks

26 650,00

135
Obec 
Světlá pod 
Ještědem

Obec 00263192

Nákup 
ochranných 
prostředků PO 
pro JPO V.

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí.

Hadice C52 PH 20m 
se spojkami - 6 ks, 
Hadice B75 PH 20m 
se spojkami - 10 ks, 
Hadice B75 PH 5m se 
spojkami - 2 ks, 
Lékárnička III brašna 
vybavená pro hasiče -
1 ks, Trhací hák –
hliníková rukojeť - 1 
ks, Brašna na masku 
dýchacího přístroje -
4 ks

17 300,00

136
Obec 
Svojkov

Obec 00831689

Pořízení
základního 
vybavení
JSDHO pro 
zásahy 
související
předurčeností
ochrany 
obyvatelstva

U4) Pořízení a 
oprava vybavení
jednotek sborů
dobrovolných 
hasičů obcí
předurčených pro 
zásahy v 
souvislosti s 
ochranou obyvatel

Nástroje – 24 ks, 
pytle na odpad – 5 
rolí, megafon – 1 ks, 
tekuté mýdlo 
desinfekční – 1 ks, 
polypropylenový
motouz – 1 cívka, 
vytyčovací páska – 1 
cívka, kufr na 
nástroje – 1 ks, 
plachta s oky – 3 ks, 
ruční nářadí – 10 ks, 
ochranné prostředky 
– 10 ks, odlišovací
vesta- 6 ks, set lavice 
se stolem – 1 sada, 
spací pytel – 6 ks, 
karimatka 
samonafukovací – 6 
ks, přívěs – 1 ks, 
přenosná svítilna 
nabíjecí – 3 ks

47 364,00

137
Obec 
Svojkov

Obec 00831689
Oprava a 
úprava CAS 
25 Š706

U7e) Oprava 
cisternové
automobilové
stříkačky s rokem 
výroby 1984 a 
starším

Barva základní - 10 l, 
papír brusný - 50 ks, 
páska maskovací - 10 
ks, technický benzín -
10 l, ředidlo - 10 l, 
barva ral 9003 s 
tužidlem - 5 l, barva 
ral 3000 s tužidlem -
12,5 l, stříkací tmel -
10 kg, tlumex - 20 kg, 
tmel - 10 kg

13 080,00
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138
Obec 
Šimonovic
e

Obec 00671886

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků pro 
členy jednotky 
požární
ochrany obce 
Šimonovice

Obnova a 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahové rukavice - 8 
ks, ochranná přilba -
3 ks, technické
rukavice 
záchranářské - 12 ks

25 900,00

139
Město 
Tanvald

Obec 00262587
Nákup dýchací
techniky

U 6) - Pořízení, 
oprava a údržba 
přetlakové
dýchací techniky

Nákup dýchací
techniky - 2 ks

60 000,00

140
Město 
Tanvald

Obec 00262587

Úprava 
úložných 
prostor 
mobilní
požární
techniky

U7c) Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany -
úprava úložných 
prostor mobilní
požární techniky

Vestavba úložných 
prostor

25 000,00

141
Město 
Tanvald

Obec 00262587
Nákup 
věcných 
prostředků PO

U7c) - Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany

Nákup VP - 15 ks 34 000,00

142
Obec 
Troskovice

Obec 00276201

Nákup 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

U3) Doplnění
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Nákup zásahových 
obleků, zásahových 
bot a přileb - 4 ks

40 800,00

143
Město 
Turnov

Obec 00276227

Pořízení  
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v
souvislosti s 
následky 
živelných 
pohrom 
způsobených 
vodou.

U5- Pořízení  
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelných pohrom 
způsobených 
vodou

Suché pracovní
kalhoty prsní -
broďačky - 4 ks, 
norná stěna 5m - 1 ks

27 468,00

144
Město 
Turnov

Obec 00276227

Pořízení
přetlakové
dýchací
techniky pro 
JPO s územní
působností.

U6 - Pořízení
přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností

Přetlakový
vzduchový dýchací
přístroj s 
příslušenstvím - 4 ks

148 305,00

145
Obec 
Velenice

Obec 00673072

Nákup 
ochranných 
prostředků
členů JSDHO 
Velenice

Nákup nových 
ochranných 
pracovních 
prostředků pro 
členy výjezdové
jednotky.

Zásahový komplet - 4 
kpl, osobní svítilna -
8 ks, zásahové
rukavice - 8 párů, 
přilba - 4 ks, 
zásahová obuv - 4 
páry

71 940,00
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146
Obec 
Velenice

Obec 00673072

Rekonstrukce 
elektroinstalac
e v budově
hasičské
zbrojnice 
Velenice

U7f) Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
(hasičské
zbrojnice, garáže) 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce -
rekonstrukce 
elektro instalace 
včetně osvětlovací
soustavy

Kompletní
rekonstrukce elektro 
instalace včetně
osvětlovací soustavy 
dle prováděcí
dokumentace - 1 ks

218 213,00

147
Město 
Velké
Hamry

Obec 00262595

Nákup 
osobních 
ochranných 
prostředků

Nákup 6ks 
zásahových 
kompletů a 6 párů
zásahové obuvi -
Účel podpory U3

Komplet zásahový - 6 
ks, zásahová obuv - 6 
párů

60 000,00

148
Město 
Velké
Hamry

Obec 00262595

Oprava 
vozidla CAS a 
nákup 
přívěsných 
vozíků

V rámci projektu 
dojde k výměně
4ks pneumatik 
zadní nápravy 
vozu CAS. Dále 
dojde k nákupu 
vozíků za 
dopravní
automobily pro 
JPO obce (1xpro 
JPO III a 2 x pro 
JPO V) Účel 
podpory U7c)

Pneumatika - 4 ks, 
přívěsný vozík 
jednonápravový - 2 
ks, přívěsný vozík 
dvounápravový
(bržděný) - 1 ks

80 000,00

149
Město 
Velké
Hamry

Obec 00262595
Výměna 
garážových 
vrat

U7f) Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
(hasičské
zbrojnice, garáže) 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Garážová vrata - 1 ks 22 000,00

150
Obec 
Velký
Valtinov

Obec 00672891

Pořízení
dvoukřídlých 
vrat do 
hasičské
zbrojnice

U7f) Výdaje 
spojené s 
opravami, 
úpravami a 
výstavbou objektů
(hasičské
zbrojnice, garáže) 
sloužících k 
zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 

Dvoukřídlá vrata - 1 
ks

45 500,00
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dobrovolných 
hasičů obce.

151
Obec 
Višňová

Obec 00263265

U3 Obnova 
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany 
Višňová

U3) Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany -
zásahových 
obleků, 
zásahových 
přileb, výměna 
brýlí a zátylníků
na přilbách a 
pořízení svítilen

Zásahový oblek - 2 
ks, Zásahová přilba -
2 ks, Svítilna - 2 ks

56 760,00

152
Obec 
Všelibice

Obec 00263303

Pořízení
přetlakové
dýchací
techniky

U6 - pořízení
přetlakové
dýchací techniky

Ochranná maska - 4 
ks, tlakové lahve - 8 
ks

60 528,00

153
Obec 
Všelibice

Obec 00263303

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany

U7 c - pořízení
věcných 
prostředků
požární ochrany

Čerpadlo - 1 ks 10 000,00

154 Obec Všeň Obec 00276278

Nákup 
osobních 
ochranných 
pomůcek

U3 ) Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků pro 
nové členy 
jednotky.

Zásahový oblek -
komplet - 2 ks, 
Zásahové rukavice  -
2 ks, Zásahová obuv -
2 ks, Ochranná kukla 
- 2 ks, Pracovní
rukavice - 2 ks, 
Zásahová přilba - 2 
ks, Svítilna s držákem 
na přilbu - 2 ks

42 840,00

155 Obec Všeň Obec 00276278

Pořízení, 
obnova, 
oprava a 
výstavba

U7c/ Pořízení a 
opravy věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností

Ruční vyprošťovací
nástroj - 1 ks, Ruční
hasicí přístroj - 2 ks, 
Vozidlová
radiostanice - 1 ks

10 140,00

156 Obec Všeň Obec 00276278

Pořízení, 
obnova, 
oprava a 
výstavba

U7e / Oprava 
věcných 
prostředků
požární ochrany -
dopravní
automobil ¨

Zimní pneu - 4 ks, 
Ochranný nástřik 
podvozku - 1 ks, 
Záblaskové majáky 
modré - 3 ks, 
Zvukový výstražný
systém - 1 ks, 
Příprava 
elektroinstalace pro 
výstražné zařízení - 1 

21 900,00
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ks

157
Obec 
Vyskeř

Obec 00276286

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární
ochrany

Obnova a 
doplnění osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová obuv - 2 ks, 
svítilna XENON -
10ks, držák svítilny 
pro zásahovou přilbu 
- 10 ks, zásahový
oblek - komplet - 2 
ks, přilba zásahová -
2 ks, rukavice 
zásahové - 2 ks, 
zásahová kukla - 10 
ks

26 470,00

158
Obec 
Vyskeř

Obec 00276286

Oprava 
střešních oken 
hasičské
zbrojnice

Výdaje spojené s 
úpravami hasičské
zbrojnice sloužící
k zabezpečení
činnosti jednotky 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obce

Střešní okno vč. 
montáže - 2 ks

12 884,00

159
Město 
Vysoké
nad Jizerou

Obec 00276294

Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky CAS 
20/4000/240/S
2R TATRA 
TERRNO pro 
JSDHO 
Vysoké nad 
Jizerou

Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky pro 
potřeby JSDHO 
Vysoké nad 
Jizerou v rámci 
reprodukce 
požární techniky 
pro jednotky 
sborů
dobrovolných 
hasičů obcí se 
státní dotací.

Pořízení nové CAS 
20/4000/240/S2R - 1 
ks

1 000 000,00

160
Město 
Vysoké
nad Jizerou

Obec 00276294

Údržba a 
oprava 
přetlakové
dýchací
techniky

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JPO s územní
působností, 
opravy a revize 
dýchacích 
přístrojů, 
ochranné masky, 
náhradní tlakové
lahve.

Revize DT PLUTO 
300 Comfort - 4 ks, 
revize tlakové lahve -
4 ks, vyváděcí maska 
- 2 ks

11 489,00
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161
Město 
Vysoké
nad Jizerou

Obec 00276294
Pořízení
věcných 
prostředků

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
JSDHO, které
jsou výslovně
uvedeny v 
Nařízení LK č. 
2/2012 a v 
operativní
dokumentaci PPP

Přetlakový ventilátor 
- 1 ks, plovoucí
čerpadlo - 1 ks

29 276,00

162
Městys 
Zdislava

Obec 00481491

nákup 
přívěsného 
vozíku Euro 
A750/L4/140 
za DA

Pořízení a opravy 
věcných 
prostředků
požární - nákup 
přívěsného vozíku 
pro dovybavení
jednotky obce

Přívěsný vozík - 1 ks 21 840,00

163
Obec Zlatá
Olešnice

Obec 00262625

Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků pro 
JPOIII/1 Zlatá
Olešnice

U3)Doplnění
osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahový komplet - 2 
ks, Zásahová obuv - 2 
ks

21 418,00

164
Obec Zlatá
Olešnice

Obec 00262625

Pořízení
náhradních 
tlakových 
lahví s 
náhlavními 
kříži

U6)Pořízení
přetlakové
dýchací techniky 
JPO s územní
působností

Maska Fenzy Opti-
Pro s náhlavním 
křížem - 2 ks, Lahev 
tlaková ocelová 6l/30
Mpa ultralehká - 2 ks

17 344,00

165
Obec Zlatá
Olešnice

Obec 00262625

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany pro 
JPO III/1 Zlatá
Olešnice

U7)c Pořízení
věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích v 
souvislosti s 
mimořádnými 
událostmi pro 
jednotky sborů
dobrovolných 
hasičů obcí, které
jsou výslovně
uvedeny v 
Nařízení
Libereckého kraje

Přívěsný vozík - 1 ks, 
Zdroj k motorole GP 
300 - 2 ks, Košová
nosítka - 1 ks, Hadice 
B - 3 ks, Hadice C - 4 
ks

68 731,00
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166
Město 
Železný
Brod

Obec 00262633

Pořízení
osobních 
ochranných 
prostředků

Obnova, doplnění
a oprava osobních 
ochranných 
prostředků
požární ochrany

Zásahová obuv - 8 
párů, Opasek - 1 ks, 
Svítilna na přilbu s 
držákem - 7 ks, 
Zásahová přilba - 5 
ks, Kukly - 4 ks, 
Zásahové rukavice  -
7 párů, Zásahový
oblek - 7 ks, Reflexní
vesta s nápisem 
HASIČI - 8 ks, 
Zásahová přilba se 
svítilnou a držákem -
6 ks

129 935,00

167
Město 
Železný
Brod

Obec 00262633
Pořízení
technických 
prostředků

Pořízení
technických 
prostředků
jednotky 
předurčené pro 
zásahy v 
souvislosti s 
následky 
živelních pohrom 
způsobených 
vodou

Člun pro min. 6 osob 
- 1 ks, Plovoucí
čerpadlo - 1 ks, Pádla 
- 6 ks

39 640,00

168
Město 
Železný
Brod

Obec 00262633

Pořízení
přetlakové
dýchací
techniky

Pořízení, oprava a 
údržba přetlakové
dýchací techniky 
pro JSDHO 
Železný Brod

Set dýchací přístroje s 
nosičem, držákem 
plicní automatiky, 
plicní automatika, 
maska, ocelová
tlaková lahev - 2 sety, 
Náhradní tlaková
lahev - 4 ks

57 800,00
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169
Město 
Železný
Brod

Obec 00262633

Pořízení
věcných 
prostředků
požární
ochrany

Pořízení věcných 
prostředků
požární ochrany 
mimo prostředků
k provádění
speciálních 
činností při 
zásazích, které
jsou uvedeny v 
Nařízení
Libereckého kraje 
č.2/2012 a v 
operativní
dokumentaci 
Požárního 
poplachového 
plánu

Vzduchový
kompresor - 1 set, 
Skříňka s nástroji -1 
ks, Kombinovaná
nádoba na PHM+olej 
- 1 ks, Požární
světlomet s 2 
reflektory - 1ks, 
Lékárnička velikosti 
III - 1 ks, Záchytné
lano na vidlici - 1 ks, 
Záchranná evakuační
nosítka (deska) - 1 ks, 
Vyprošťovací nůž na 
bezpečnostní pásy - 2 
ks, Ventilové lano na 
vidlici - 1 ks, Trhací
hák - 1 ks, Tlumnice -
1 ks, Rukavice proti 
tepelným rizikům do 
600°C - 1 pár, Ruční
vyprošťovací nástroj -
1 ks, Ruční svítilna -
4 ks, Ruční pila na 
dřevo - 1 ks, 
Přenosný kulový
kohout - 1 ks, Pákové
kleště - 1 ks, Objímka 
na izolovanou hadici 
B a C - 8 ks, 
Kombinovaná
proudnice - 1 ks

44 325,00

170
Město 
Železný
Brod

Obec 00262633
Oprava 
hasičské
zbrojnice

Výdaje spojené s 
opravou a 
úpravou objektu 
hasičské zbrojnice 
v Železném Brodě
sloužící k 
zabezpečení
činnosti JSDHO 
Železný Brod

Zpracování projektu 
úpravy budovy 
hasičské zbrojnice - 1 
ks, Oprava a úprava 
hasičské zbrojnice 
Železný Brod - 1 
objekt

500 000,00

Kontrolní součet: 13.516.401,65

3. s neposkytnutím neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci 
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu nesplnění podmínek programu na 
nákup, opravu a úpravu mobilní požární techniky (cisternových automobilových 
stříkaček, dopravních automobilů), nákup osobních ochranných prostředků 
požární ochrany, nákup (popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků 
požární ochrany, opravu, úpravu a výstavbu objektů požární ochrany sloužících k 
zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, níže uvedeným 
žadatelům o dotaci na projekt:

P. č.
Žadatel =
sídlo

Právní
forma

IČ Projekt

1 Město Cvikov Obec 00260410 Nákup žebříku a detektoru plynů
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2 Město Jilemnice Obec 00275808 Obnova ochranných prostředků

3 Obec Kravaře Obec 00260657 Nákup dvouvrstvých kukel

4 Obec Maršovice Obec 00262471
Obnova, doplnění a oprava osobních ochranných 
prostředků požární ochrany - přetlaková dýchací
technika

5
Obec Mírová pod 
Kozákovem

Obec 00275913
U3 Doplnění osobních ochranných prostředků
požární ochrany

6
Obec Mírová pod 
Kozákovem

Obec 00275913
U7c Pořízení a opravy věcných prostředků požární
ochrany

7 Obec Mníšek Obec 00263001
Evakuační místnost v objektu požární zbrojnice, 
Oldřichovská 40, Mníšek

8
Obec Nová Ves nad 
Popelkou

Obec 00275948
Nákup nových zásahových hadic - JSDHO Nová Ves 
nad Popelkou

9
Obec Proseč pod 
Ještědem

Obec 00671941
Pořízení ochranných prostředků jednotky SDH 
Proseč pod Ještědem

10 Obec Stráž nad Nisou Obec 00671916 Nákup páteřní desky BaXstrap-set

11 Obec Sychrov Obec 00263222 Kalová čerpadla

12 Město Tanvald Obec 00262587 Nákup výstroje

13 Město Turnov Obec 00276227
Obnova, doplnění osobních ochranných prostředků
požární ochrany.

14 Obec Višňová Obec 00263265
U7 a) Pořízení, obnova a oprava ochranných 
prostředků pro JPO Višňová

15 Obec Višňová Obec 00263265
U6 Pořízení a revize přetlakové dýchací techniky pro 
JPO Višňová

16 Město Žandov Obec 00261131 Nákup ochranných prostředků PO

4. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci 
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na nákup, 
opravu a úpravu mobilní požární techniky (cisternových automobilových stříkaček, 
dopravních automobilů), nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany, nákup 
(popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany, opravu, úpravu a 
výstavbu objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce,

a  u k l á d á

1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
k projednání a schválení:

     a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 – poskytnutí dotací z Dotačního 
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje, kterým se poskytují účelové dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

     b) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci 
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Termín: 30. 05. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí 
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu za 
podmínky schválení poskytnutí dotací v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 31. 07. 2017


