
Město Příbram Pro 'ednání Zliil

Odbor občanských agend dne: 27.3.2017

Název bodu jednání:

[>>>Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 — Dobrovolní hasiči <:<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel-

Projednáno: v RM dne 632017.

usnč. 1811201?

Text usnesení RM:

Rada |. doporučuje

_ schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro

poskytování dotací pro rok 2017 — Dobrovolní hasiči" formou účelové dotace die

předloženého návrhu za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram

a organizacím jím zřízených či založených, a to ke dni podpisu smlouvy.

li. u k l á d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

27.3.2017.

Napsala: Bc. Dana Máchova

Návrh na usnesení:

(>>>Zastupiteistvo města

schvaluje — neschvaluje

poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací

pro rok 2017 - Dobrovolní hasiči" formou účelové dotace dle předloženého návrhu za

podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím

zřízených či založených, ato ke dni podpisu smlouvy.

<<<),

Důvodová zpráva:

Odbor občanských agend předkládá materiál na poskytnutí programových dotací pro rok

2017, které byly podaný v ramci vyhlášeného „Programu pro poskytování dotací pro rok

2017 » oblast Dobrovolní hasiči“.

O dotaci na účel stanovený v „Programu pro poskytování dotací pro rok 2017" mohl požádat

každý žadatel (spolek sboru dobrovolných hasičů), který splnil podmínky určené Pravidly pro

poskytování dotací a finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2016.

Finanční prostředky pro tyto programové dotaoe schválilo Zlvl Příbram, č. usn. 534IZO1BIZM

ze dne 5.9.2016, ve výši 200.000 Kč (kapitola 783- OOA, prvek 3161).

Odbor občanských agend poskytnutí programových dotací žadatelům dle návrhu doporučuje.

Příloha č. 1 — Poskytnutí dotací (tabulka)

Příloha č. 2 — Poskytnutí dotací (rozpracování)
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příloha č. 2

Poskytnutí dotací na r. 2017 - spolkům - sborům dobrovolných hasičů na

úseku požární ochrany.

Žádosti o dotace byly posuzovány bodovým hodnocením dle „Programu pro poskytování
dotací pro r. 2017". Bodové hodnocení pro přidělení dotace se musí pohybovat nad 29 body
(max. 40). Maximální podpora nesmí přesáhnout 30.000 Kč a současné může činit maximálně
80% z celkových nákladů na akci.

SH ČMS - okrsek č. 1 Příbram

Do tohoto okrsku jsou zařazeny SDH: Březové Hory, Háje, Lazec Podlesí, Zavržice,
Dubenec, Jerusalem, Narysov, Příbram, Zdaboř, Dubno, Kozičín, Orlov, Trhové
Dušníky

Název projektu — Celoroční činnost mladých hasičů v rámci okrsku č. 1 Příbram.

Stručný obsah projektu - Celoroční výcvik mladých hasičů ve městě Příbram v roce 2017 bude
probíhat jednak v jednotlivých SDH a bude uskutečněno jedno dvoudenní soustředění, které
proběhne v průběhu května 2017. Toto soustředěni je zaměřené na osvojování správních
požárních návyků v praxi a na fyzickou i psychickou kondici mladých hasiču. Cílem tohoto
soustředění je příprava na „Hru Plamen". Předpokládaná účast je 70 mladých hasičů a 15
vedoucích.

Další činností je uspořádání soutěže „0 putovní pohár starosty města Příbram", které se
zúčastní přibližně 90 mladých hasičů ve věku od 4 do 15 let. V letošním roce se uskuteční již
13. ročník a bude probíhat v tělocvičnách 5. 28 Příbram.

Položkový rozpočet projektu

Pronájem tělocvičny 2.500 Kč

Poháry 2.500 Kč

Věcné ceny 12.000 Kč

Pojištění 1.200 Kč

Kancelářské potřeby 500 Kč

Ubytování 18.300 Kč

Celkové náklady projektu: 37.000 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita:

Pronájem tělocvičny, poháry, věcné ceny, kancelářské potřeby, ubytování.

Vyjádření odboru:

Hodnocený údaj _“
Formální správnost a

úplnost

___

Reálnost ro-ektu __

Požadovaná podpora: 29.600 Kč

Navrhovaná podpora: 29.600 Kč
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příloha č. 2

SH ČMS _ Okresní sdružení hasičů Příbram

Název projektu — Celoroční hra Plamen

Stručný obsah projektu - Hra Plamen je celoroční náplní činnosti všech kroužků mladých

hasičů od 6 let věku. Děti získávají zkušenosti z nejrůznějších oblastí — požární ochrana,

první pomoc, dopravní výchova, turistika, tábornictví a další. Okresní sdružení hasičů

Příbram organizuje v rámci tohoto projektu 4 soutěže s různým tematickým zaměřením,

přičemž jedna z nich je tradičně organizována vPříbrami. Těchto soutěží se zúčastňuje

přibližně 400 mladých hasičů, vedoucích a rozhodčích. Součástí těchto projektů je

i medializace činností.

Položkový rozpočet projektu

Pronájem sportoviště 1.000 Kč

Ceny pro soutěžící 15.000 Kč

Strava pro soutěžící 25.000 Kč

Identifikační pásky 4.000 Kč

Materiál na soutěže 3.000 Kč

Celkové náklady projektu: 48.000 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita:

Pronájem sportoviště, ceny a strava pro soutěžící, nákup materiálu na soutěže.

Vyjádření odboru:

Formální správnost a

ú . lnost

___

Reálnost projektu "

Požadovaná podpora: 30.000 Kč

Navrhovaná podpora: 30.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory

Název projektu - Cinnost SDH Březové Hory na rok 2017

Stručný obsah projektu - SDH Březové Hory mají na rok 2017 naplánováno soustředění a

vzdělávání mládeže zaměřené na jejich výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti.

Dále finanční prostředky věnují na nákup hasičské výstroje a výzbroje pro požární sport.
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příloha č. 2

Položkový rozpočet projektu

kancelářské potřeby 4.000 Kč

startovné, vstupné a nájmy 5.000 Kč

soustředění mládeže 3.000 Kč

promítací, zobrazovací zařízení 15.000 Kč

požární výstroj 10.000 Kč

požární výzbroj 8.000 Kč

PHM 2.000 Kč

Celkové náklady projektu: 47.000 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita: nákup promítacího a zobrazovacího

zařízení pro preventivně výchovnou činnost a vzdělávání mládeže, kancelářské potřeby,

startovné, vstupné, pohonné hmoty, ubytování a nákup požární výstroje a výzbroje.

Vyjádření odboru:

Formální správnost a

úplnost

___—

Reálnost projektu _B-

mama-__

Požadovaná podpora: 37.600 Kč

Navrhovaná podpora: 30.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Orlov

Název projektu — Podpora činnosti hasičů a mladých hasičů v Orlové 2017

Stručný obsah projektu - projekt je koncipován na financování celoroční činnosti hasičů

v Orlové. V roce 2017 budou uspořádány soutěže mladých hasičů a vzdělávací akce (kurz

první pomoci, vodní záchrany, kurz na dopravním hřišti). SDH hodlá v roce 2017 zakoupit

materiál a pomůcky pro požární sportovni soutěže a oděvy PSH.

Položkový rozpočet projektu

Soutěž mladých hasičů (poháry, diplomy, věcné ceny) 5.000 Kč

Vzdělávací akce (kurz první pomoci, vodní záchrany,

vodácký kurz, kurz na dopravním hřišti) 10.000 Kč

nákup materíálu a pomůcek (hadice pro požární sport,

rozdělovač) 12.000 Kč

Oděvy PS " 15.000 Kč

Pronájem tělocvičny (sálu) 5.000 Kč

Celkové náklady projektu: 47.000 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita: nákup matriálu a pomůcek pro požární

sport (hadice B,C, rozdělovač), uhrazení nákladů na uspořádání soutěží a kurzů (pronájem
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příloha č.2

prostorů), poháry, diplomy, věcné ceny pro soutěžící, nákup požární výstroje a výzbroje

v rámci požárního sportu

Vyjádření odboru:

Hodnocena? údaj

ú-Inost

___

Reálnost ro'ektu _F-

Požadovaná podpora: 37.000 Kč

Navrhovaná podpora: 30.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Příbram 1

Název projektu — Příspěvek na pořízení výstroje a výzbroje pro družstvo mladých

hasičů SDH Příbram 1 pro požární sport

Stručný obsah projektu - pořízení výstroje a výzbroje pro družstvo mladých hasičů SDH

Příbram 1 pro požární sport.

Položkový rozpočet projektu

Pracovní stejnokroj PS ll — 7x 10.885 Kč

Přilba ROCK CLIMB ECO — 7x 7.605 Kč

Kulový rozděíovač se spojkou 7.442 Kč

Sada hadic pro 100m ROTT 3.473 Kč

Proudnice nástřiková 1.596 Kč

Celkové náklady projektu: 31.001 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita: pořízení výstroje a výzbroje pro

družstvo mladých hasičů SDH Příbram 1 pro požární sport.

Vyjádření odboru:

Hodnocen' údaj

ú-lnost

___

Reálnost pro'ektu

W—

Požadovaná podpora: 24.800 Kč

Navrhovaná podpora: 24.800 Kč
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příloha č. 2

Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř

Název projektu — Bezpečná doprava hasičské výzbroje a výstroje

Stručný obsah projektu — cílem projektu je bezpečná doprava hasičské výzbroje a výstroje
na soutěže mladých hasičů pomocí přivěsného voziku s krycí plachtou, úložnými kontejnery

a stolkem s lavicemi.

Položkový rozpočet projektu

Krycí plachta 12.000 Kč

Nosná konstrukce plachty 7.200 Kč

Nosná konstrukce pod kád' 4.800 Kč

Skládací stolek s lavicemi 6.000 Kč

Materiál na úložné kontejner 1.500 Kč

Celkové náklady projektu: 31.500 Kč

Specifikace nákladů na co bude podpora použita: pořízení krycí plachty včetně
konstrukce, nosné konstrukce pod káď, skládací stolek s lavicemi & matríái na úložné

kontejnery.

Vyjádření odboru:

Hodnocený údaj _ME-
Formální správnost a 10

úplnost

___

Reálnost ro'ektu __

Požadovaná podpora: 25.200 Kč

Navrhovaná podpora: 25.200 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lazec

, Název projektu - Celoroční osvětová a prezentační činnost SDH Lazec

Stručný obsah projektu — projekt je zaměřen na dovybavení výstroje a výzbroje na
hasičské soutěže, na úpravu hřiště určeného pro nácvik na soutěže a zabezpečení akce „Jak
přežít noc v přírodě“.

Položkový rozpočet projektu '

Výstroj a výzbroj pro hasičské soutěže 10.000 Kč

Oprava a úprava hřiště pro nácvik 10.000 Kč

Poháry, diplomy, strava pro soutěžící 5.000 Kč

Celkové náklady projektu: 25.000Kč
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příloha č. 2

Specifikace nákladů na co bude podpora použita: doplnění výstroje a výzbroje pro

hasičská soutěže, úprava hhště (doplnění laviček, štěrku, písku, obrubníky), strava pro

soutěžící, poháry, dípíomy).

Vyjádření odboru:

Hodnoconý ada- ___arm
Formální správnost a

L': nlnost

Reálnost ro'ektu __

Požadovaná podpora: 25.0.00 Kč

Navrhovaná podpora: 20.000 Kč

Odbor OOA má v rámci svého rozpočtu na kapitole 783, prvku 3161 — Programové dotace,

vyčleněnou částku 200.000 Kč.

Celková požadovaná finanční podpora od spolků činí 209.200 Kč.

Navrhovaná dotace odborem OOA činí 189.800 Kč,

Zpracovala: Bc. Dana Máchova
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