
Město Příbram Pro 'ednáníZM

|Odbor: občanských agend _dne: 12.12.2015

Název bodu jednání:

[>>>Dar pro město Příbram s určením pro JSDH Příbram-Březové Hory <<<j

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel_

Pra-jednáno: v RM dne 21.11.2016, č. usn. 10461201

Text usnesení RM: Rada města Příbram

doporučuje ZM přijmout finanční podporu ve výši 20.000 Kč zgrantu Lesů ČR s.p. na základě

darovací smlouvy mezi městem Příbram a spolkem Svatý Florián — Dobrovolní hasiči roku, z.s. ,

s určením pro JSDH Příbram -— Březové Hory.

Napsat: JUDr. Emanuel Pavel

Návrh na usnesen:

[>>>Zastupítelstvo města Příbram

schvaluje - neschvaluje přijmout finanční podporu ve výši 20.000,00 Kč : grantu Lesů ČR s.p.

na základě darovací smlouvy' mezi městem Příbram a Spolkem Svatý Florián — Dobrovolní

hasiči roku, 2.5., s určením pro JSDH Příbram - Březové Hory-<<<).

Důvodová zpráva:

Rada města Příbram předkládá Zastupitelstvu města Příbram k projednání materiál ve věci přijmutí

finanční podpory z grantu Lesů ČR, s.p. ve výši mocnou Kč.

V červnu letošního roku se JSDH Příbram — Březová Hory zúčastnila Vl. ročníku ankety Dobrovolní

hasiči roku, kterou pořádá spolek Svaly Florián — Dobrovolní hasiči roku, zs., a která každoročně

oceňuje nejlepší zásahy a činnosti dobrovolných hasičů v rámci celé České republiky.

JSDH se do projektu přihlásila se zásahem v obci Narysov, který byl podrobné popsán

v přihlašovacím formuláři. Dne 13.9.2G18 obdržel velitel jednotky sdeleni, kde bylo konstatováno, že

jednotka sice nepostoupila do závěrečného híasováni, ale vzhledem k vysoké profesionalitě a aktivitě

JSDH, je jí nabízena možnost získat finanční prostředky na její činnost vpřípadě, že jednotka

zasahovala při požárech lesních či travních porostů. Tato podpora je poskytována od podniku Lesy

ČR s.p. práve cestou spolku Svatý Florián — Dobrovolní hasiči roku, z.s. Tato možnost byla využita a

cestou jejího velitele byl vyplněn a odeslán přihlašovací formulář žádosti dle stanovených hodnotících

kriterií.

Dne 3.11.2016 obdržel velitel jednotky sdělení. že JSDH Příbram — Březové Hory byla vybrána

k získání dotace ve výši ZODUDDU Kč z finančních prostředků Lesů ČR. sp, Soucasne byl zaslán i

návrh smlouvy se specifikaci, na co výhradne může být dotace poskytnuta, tj. na rozvoj a podporu

hasičské činnosti JSDH. konkrétně na pořízení hasičského vybavení.

Obdržené finanční prostředky by JSDH využila k nákupu vakuové fixační matrace a páteřove desky,

která by byly využity při cvičeních a zásazích sraněnou osobou a dále na nářadí na otevírání

uzamčených dveří a uzavřených oken bytů či domů při naléhavých případech (zejména při ohroženi

životů a zdraví občanů či velke majetkové škody).

Odbor občanských agend dopručuje. aby město Příbram tuto finanční podporu přijalo a následně ji

převedlo na kapitolu 783 — Odbor občanských agend k využití pro JSDH Příbram — Březové Hory.

Příloha č. 1 — Formulář žádosti

Příloha č. 2 — Vyrozumění o poskytnutí dotace



"Přf/chi až Á

Formulář žádosti dle stanovených hodnotících kritérií lze

podat do 1 5. října

Žadatel

Velitel JSDHO Příbram - Březové Hory

Účel daru

Nákup vakuové. fixační matrace, páteřové desky a nářadí na otevírání dveří a oken (aku vrtačka,

kufr na nářadí, speciální nářadí PAZET, kladivo, sada šroubováků, sada vrtáků, FAB zámek s klíči

...,)

Vakuová, fixační matrace & páteřová deska - budou využity při cvičení a zásazích jednotky s raněnou

osobou

Nářadí na otevírání dveří a oken - bude využito při zásazích na uzamčené, uzavřené dveře a okna

bytů a domů (úmrtí, hrnec na hořící platně, uzavřené, samotné. malé dítě v bytě či domu „..)

Kontaktní údaje zřizovatele

Zřizovatel jednotky

město Příbram

Obec

Příbramí

Ulice

Tyršova 108

PSČ

2 61 19

Kraj

Středočeský kraj

Okres

Příbram

IČ

00243132

Číslo účtu

19-521689309/0800

Starosta

Ing. Jindřich Vařeka

Evidenční číslo jednotky

2113223

Kategorie jednotky

jPO HI

Velitel jednotky

Radek Blajer, DiS.

Kontaktní osoba

Kontaktní e-maíl

radekblajerQemailcz

Telefonní číslo

723 532 426



v I ' 0 V

Pocet vyjezdu / pocet poplachů v roce 2015

Počet poplachů v roce 2015

142

Počet výjezdů v roce 2015

142

Počet zásahů v lesích v roce 2015

23

Počet zásahů v lesích za poslední 3 roky

37

Počet zásahů v lesích za poslední 3 roky v katastru obce

28

Získali jste v posledních 5 letech dar od společnosti Lesy ČR, s.p.?

NE

Žadatel souhlasí

- Uděluji souhlas



Příloha č'. 2

Vážení hasiči,

Vaše jednotka bylajste vybrána k získání dotace z finančních prostředků

Lesů ČR, s.p..

V přííoze zasíláme návrh smlouvy, kterou, prosim, doplňte o požadované

údaje,

vytiskněte ve dvojím vyhotovení, dejte k podpisu panu starostovi obce a

zašlete na adresu:

Svatý Florian - Dobrovolní hasiči roku, z. s.

Zubatého 685z'l

Brno

614 00

Prosíme, o co nejrychlejší doručení, nejlépe do 30. listopadu,

z důvodů připsání částky na účet.

Děkujeme

Jiří Florian

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s.

Zubatčho l

614 00 Brno

E—mailrMM

Web: mvwadhncz


