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46. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Staré Křečany
-------------------------Věc: Ústecký kraj - Podpora pro obnovu Českého Švýcarska po požáru – Národní
Program Životního prostředí : Obnova infrastruktury po požáru.
Na základě jednání starostů obcí dotčených NPČŠ s ministrní životního prostředí p.
Hubáčkovou předkládám na jednání 46. veřejného zasedání materiál ve věci vypsaných
dotačních titulů pro Ústecký kraj - Podpora pro obnovu Českého Švýcarska po požáru a
Národního programu Životního prostředí : Obnova infrastruktury po požáru.
Jedná se o mimořádné výzvy, které jsou určeny pro zlepšení životního prostředí
na území zasažené požárem . V národním programu Životního prostředí je podmínkou
přijatelnosti, že opatření má přímou souvislost s požárem a jeho důsledky ve dnech
24.7.2022 – 12.08.2022, nebo se jedná o preventivní opatření v rámci zajištění požární
bezpečnosti. Údaje o této výzvě jsou v uvedeny v Dotačním zpravodaji – speciál, který je
součástí podkladových materiálů.
Dalším titulem, který je připravován je Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách.
Obec je dotčena územím NPČŠ. Zastupitelstvo a vedení obce si je vědomo
požárního rizika, které stále hrozí . Je nutné tyto rizika eliminovat a zastupitelstvo s obcí
nadefinovalo požadavky, které je nutné řešit v rámci hrozícího nebezpečí.
Proto je nutné , aby obec operativně reagovala na vypsané dotační tituly a aktivně
se do nich zapojila.

Přílohy : Dotační zpravodaj speciál – Podpora pro obnovu Českého Švýcarska po požáru.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci z níže uvedených
dotačních titulů :
- Ústecký kraj - Podpora pro obnovu Českého Švýcarska po požáru – Národní
- Program Životního prostředí : Obnova infrastruktury po požáru.
Zastupitelstvo ukládá :
a) Obec podá žádosti do aktuálních dotačních titulů a pověřuje starostu obce,
aby v žádostech o dotace byly zohledněny požadavky obce, které byly
předloženy
na ministerstvo životního prostředí k rukám ministrně paní Hubáčkové.
Odpovědné osoby za podání žádostí jsou p. Pešek a p. Mišejková

b) V případě , že bude ponížena alokace pověřuje zastupitelstvo obce starostu
obce , aby určil priority, které je nutné v rámci obce řešit přednostně.
Zastupitelstvo obce ukládá, aby byly žádosti podány i v souladu se
Strategickým plánem obce . Priority však musí vést k odstranění hrozícího
zvýšeného požárního rizika zvláště v oblasti Kopec a Brtníky .
c) Zastupitelstvo obce v případě schválení dotace schvaluje jejich přijetí a
zároveň schvaluje i případnou finanční spoluúčast obce.
František Moravec
starosta obce

