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Ve Veselé dne 26.09.2022 
 
 
Vážený pane ................, 
 
dne 19.09.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Z položky rozpočtu „požární ochrana“ je do současnosti hrazeno: elektrická energie na objekt 
hasičské zbrojnice, pohonné hmoty, školení členů JPO. 
 
Ohledně dotace z Libereckého kraje: 
 
Zastupitelstvo obce Veselá na svém jednání dne 09.03.2022, usnesením č. ZO 9/2022 schválilo 
podání žádostí o dotace, které vypsal Liberecký kraj – podpora jednotek požární ochrany obcí, a to 
v sekci U2 – nákup ochranných prostředků požární ochrany (oblečení), U 6c – nákup věcných 
prostředků (radiostanice a reflektor) a v U6f – oprava hasičské zbrojnice (rozvody vody, elektřiny, 
výměna oken a dveří). Dotace je vždy ve výši 60% nákladů, max. 500.000,- Kč. 
 
Následně Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 31.05.2022 naše žádosti schválilo 
a Obec Veselá obdržela smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje a to: 

- sekce U2 – oblečení – zásahový oblek – 4 ks, kulka – 4 ks, přilba – 1 ks. Celkové 
předpokládané výdaje: 90.200,- Kč, dotace ve výši 54.120,- Kč. 

- sekce U6c – radiostanice ruční – 2 ks, stativ a reflektor. Celkové předpokládané výdaje: 
28.673,- Kč, dotace 17.203,80 Kč. 

- sekce U6f – oprava hasičské zbrojnice (rozvody vody, elektřiny, výměna oken a dveří). 
Celkové předpokládané výdaje: 873.095,- Kč, dotace 500.000,- Kč. 

Náklady byly počítány v lednu letošního roku, tzn., že ceny se mohou být překalkulovány. 
 
Tato informace byla sdělena na zasedání zastupitelstva obce Veselá dne 17.08.2022 a na dotaz 
v diskuzi bylo odpovězeno, na co bylo čerpáno, ale ne v jaké výši, protože jsme na jednání neměli  
k dispozici podklady. 
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Žádosti o dotace byly se zastupiteli projednávány, zastupitelé, členové SDH, se i podíleli na 
přípravě podkladů pro opravu hasičské zbrojnice. 
 
Ze schválených smluv nebyly do dnešního dne čerpány žádné prostředky. 
 
Všechny výše uvedené informace byly zveřejněny na internetových stánkách obce/zastupitelstvo 
obce. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Štefan Varečka 
starosta obce Veselá 
 
 
 
 
 


