
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10.2016 
ZM 16 08 03 04 

Název: Projekt „Hasičská zbrojnice Horní Žleb“ 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě žádosti o dotaci projektu „Hasičská 
zbrojnice Horní Žleb“ na zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Děčín XI – Horní Žleb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
v průběžné výzvě č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému a 
 
s c h v a l u j e  
 
1. podání žádosti o dotaci, 
2. předfinancování projektu městem Děčín v 100% výši 6,6 mil. Kč vč. DPH 
3. spolufinancování projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města usnesením č. RM 16 16 36 02 ze dne 20. 9. 2016 projednala informaci o 
přípravě žádosti o dotaci projektu „Hasičská zbrojnice Horní Žleb“ na zodolnění a úpravy 
hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu v průběžné výzvě č. 36 – Stanice 
integrovaného záchranného systému a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín schválit 
podání žádosti o dotaci, předfinancování projektu za město Děčín ve výši 6,6 mil. Kč a 
spolufinancování projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. 
 
 

Cena: 6 600 000 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit  

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Rada města schválila usnesením č. RM 15 21 29 03 ze dne 8. 12. 2015 záměr realizace 
projektu „Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín 
XI – Horní Žleb“. Projekt spočívá ve stavebních úpravách stanice jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči 
účinkům mimořádné události. Cílem projektu je modernizovaný objekt stanice, která usnadní 
plnění úkolů JSDH ve zhoršených situacích a zajistí podmínky pro rychlý výjezd vozidel 
jednotky.  
 
Rozpočet akce dle vyhotovené projektové dokumentace činí 6,6 mil. Kč. V případě získání 
dotace lze získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj až 85%, ze státního rozpočtu 5% 
a spolufinancování akce městem Děčín by činilo minimálně 10%. 
 

 

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM  

Počet příloh: 0   

 


