
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: sociálních věcí a zdravotnictví dne: 22012018

Název bodu jednání:

Návrh na poskytnutí finančního daru pro rodinu-

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: PhDr. Luděk Fara

Projednáno: v RM dne 08.01 .2018. R.usn.č.40i2018

Text usnesení RM:

Rada města

|.dopor ' ' h 'Ti íti n'níh r r n'l rvale

bytem ve výši 10000000 Kč

a to z kap. 741 - OE, prvek 660 (rezerva starosty).

Il. d o p o r u č uj e ZM schválit rozpočtové opatření. tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně

běžných výdajů, kterou dochází ke snížení kapitoly 741 — OE, prvku 660 (rezerva starosty) o částku

100.000.00 Kč 3 navýšení kapitoly 728 — OSVZ, prvku 3953 (socialni pomoc rodině) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kapitola 741 — OE paragraf6171, položka 5901 - 100.000,00 Kč

kapitola 728 — OSVZ paragraf 4343, položka 5492 + 100.000.00 Kč

III. u kl a d a OW zařadit tento materiál do programu zasedani ZM dne 22.01.2018.

Napsala: Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města

|. schva l uj e—nes ch valu ' e osk nutíflnančního daru ro manžele—

trvale bytem ve výši 100.000,00 Kč

a to z kap. 741 - OE, prvek 660 (rezerva starosty),

Il. s 0 h v a I u j e — n e s o h v a I u ] e rozpočtové opatření. tj. změnu rozpočtu města

na rok 2016 na straně běžných výdajů. kterou dochází ke snížení kapitoly 741 - OE, prvku 660 (rezerva

starosty) o částku 100.000,00 Kč 3 navýšení kapitoly 728 — OSVZ. prvku 3953 (sociální pomoc rodině)

ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kapitola 741 — OE paragraf6771, položka 5901 - 100.000,00 Kč

kapitoia 728 — OSVZ paragraf 4343, položka 5492 + 100.000.00 Kč

Důvodová zpráva:

V příloze Rada města Příbram předkládá materiál na “ednání Zastupitelstva města Příbram o poskytnutí

finančního daru iro manželé_trvale bytem_



Dne 01.01.2018 v07.00 hodin došlo k mimořádně živelné události. Na linku tísňového volání

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje byl nahlášen požár rodinného domu

v Příbrami. Jednaío se o požár prvního atra rodinného domu, při n mž šl ke 5 tickému narušení

střechy. Rodinný dům obývají manželek společně spaníů Příčina vzniku

požáru bude předmětem dalšího vyšetřování, pravděpodobně ho zpusobila technická závada

na elektrické dece. Skoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na dva miliony korun.

Město Příbram prostřednictvím pracovníka OSVZ zprostředkovalo jednání mezi poškozenými

a potřebnými institucemi (Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Úřad práce vPřibrami, majetková

pojišťovna, stavební úřad). Poškozené rodině nabídlo Město Příbram rovněž náhradní ubytování.

Rodina si však zajistila náhradní ubytování svépomocí s tím, Že toto přechodné bydlení je blízko

poškozeného rodinného domu a umožňuje jejich maximální účast na likvidaci následků požáru.

Na jednání RM dne 08.01.2018 byl předložen materiál na poskytnutí Finančního daru, kde svým

usnesením R.usn.č.39i2018 RM schválila poskytnutí daru ve výši 20.000,00 Kč.

Schválená částka bude využita k zajištění okamžité pomoci rodině bezprostředně po požáru.

Dle & 85, odst. b), zák. č. 1232000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu obce

je vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: poskytování věcných darů v hodnotě nad

20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom

kalendářním roce.


