Vážené dámy a pánové,
za přispění finančních prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
prostřednictvím integrovaného operačního programu č. 6 je realizován projekt „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na
dopravu vody pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří“.
Projekt řeší pořízení nového vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří -velkokapacitní požární
cisternu na dopravu vody. Cílem projektu je pořízením moderního vybavení zajistit rychlejší, bezpečnější a efektivnější zásah
jednotky a tím zaručit komplexnost v rámci systému jednotek HZS pro boj s extrémním suchem v exponovaném území.
Projekt řeší nahrazení současného nevyhovujícího vybavení, Tatra 815 CAS-32, rok výroby 1985, novým moderním
vybavením - velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, pro jednotku SDH Kynšperk nad Ohří, kategorie JPO II, která
je součástí IZS. Hlavními důvody potřebnosti realizace projektu jsou především zajištění připravenosti jednotky SDH s cílem
efektivního poskytnutí pomoci, dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku a hospodářských aktivit,
posílení připravenosti pro zasahující jednotky HZS, zajištění větší bezpečnosti zasahující posádky jednotky SDH, snížení
nákladů na provoz stávajícího vybavení.
Celkové předpokládané náklady na celý projekt

7 267 360,00Kč

Účast státního rozpočtu/dotace

6 540 624,00Kč
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Číslo a Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo a Název prioritní osy

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Číslo a název investiční priority,

06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti
vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení.

Číslo a Název tematického cíle

TC 05 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
06.1.23.1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
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