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[>>>Poskytnutí finančního daru pro r i co:

Předkládá: Mgr. Alena Ženíšková

Zpracoval: lv'tgr. Robert Díkan, vedoucí OSVZ

Napsala: Bc. Barbora Vacková .-

Návrhy na usneseni:

(>>>l. Zastupitelstvo města Příbram schvaluje - 'e

poskytnutí finančního daru pro rodinu ve výši 100.000 00 Kč na úhradu na'emneho
a služeb a na zajištění základních Životnlch potřeb rodiny , bytem_
_ato 2 kap. ?28 — OSVZ, prvek 3953 (socialni pomoc ro in

it Zastupitelstvo města Příbram schvaluje — neschvaluje

rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017. které se promítne na straně běžných
výdajů, a to ve snížení kap. ?41 — OE, prvek 660 (rezerva starosty) o částku 10000000 Kč
3 navýšení kap. 728 » OSVZ, prvku 3953 (socialni pomoc rodině) ve stejné výši.-<<<)

Důvodová zpráva:

t. místostarostka Mgr. Alena Žentsková ředkladá materiál ' náni Z ' ' ' ram
o poskytnutí finančního daru pro manželéďoytem

v noci z pátku na sobotu 8. dubna v 040 hodin došlo k mimořádne živelné události, kdy na linku
tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje byl nahlášen požár rodinného
domu v Příbrami. Jednalo se o poža'r prvního patra řadového rodinného domu. V době požáru byly
v domě dvě ženy a tři děti. Postižené rodine zajistilo město náhradní ubytováni. Příčina vzniku požáru
bude předmětem dalšího vyšetřování, které začalo v sobotu dopoledne. Škoda vznikla požárem byla
předběžně vyčíslena na jeden milion korun.

Na jednání RM dne 10.04.20t7 byl předložen materiál na poskytnutí finančního daru, kde svým
usnesením R.usn.č.364í2017 RM schválila poskytnutí daru ve výši 2000000 Kč. Současné stímto
materiálem byl předložen Městskou realitní "' 'vrh na uzavření nájemnt smlouvy k bytu
č. 2 (standard) v

' ' ' usn.č.369í2017
bvlaáchválena zm na a egorle vtu c. v

na byt sociální
a dale bylo schvaleno uzavření najc ní sm ouvv na o u určitou 5 měsíců za cenu

35 Kčfmzlmes. + zálohy na stužby 1 500 Kčlrnés.,_

Finanční částka bude použita tak, že částka ve výši 2015800 Kč bude použita na uhrazení nájmu
a nákladů spojených s nájmem (služby) a zbytek částky ve výši 7184200 Kč bude rodinou vynaložena
na zajištění základních životních potřeb rodiny.

Dle 5 85, odst. b), zák. č. 128l2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu obce
je vyhrazeno mimo jiné rozhodování o 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.


