
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Odbor občanských agend dne; 11.9.2017

Název bodu jednáni:

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 - oblast dobrovolní hasiči

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel-

Projednáno: v RM dne 21.8. 2017,

usnč. 8032017

Text usneseni RM:

Rada |. doporučuje ZM
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Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje x neschvaluje

Program pro poskytování dotací pro r. 2018 —- oblast dobrovolní hasiči.

Důvodová zpráva:

Rada měst Příbram předkládá ke schválení Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — oblast

dobrovolní hasiči,

Program je určen pro podporu činností spolků - sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružující.

Předpokládaná celkova výše poskytnutých dotací je 200 000 Kč, výše jedne dotace nepřesáhne

30 000 Kč.

Dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plainem znění, územně

samosprávný celek může poskytovat dotaci na podporu účelu, který určí ve vyhlášeném programu.

Program musi poskytovatel zveřejnit na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přistup

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání Žádostí. Termín pro podání žádostí o dotaci na rok

2018je od 1.11.2017 do 30.11.2017.

Odbor občanských agend doporučuje Zastupitelstvu města Příbram předložený Program pro

poskytování dotací pro rok 2018 schválil.

Příloha

Program pro poskytování dotací pro r. 2018 - oblast dobrovolní hasiči



Město Příbram

vyhlašuje

v souladu se zák. č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram

č......„... a usnesením Zastupitelstva města Příbram č.

Program pro poskytování dotací pro r. 2018

tematické zadání pro oblast dobrovolní hasiči

1. Účel

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků » sborů dobrovolných hasičů a organizací je

sdružující.

2. Důvody podpory účelu

Cílem je podpora spolků — sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružující na úsecích:

a) Preventivně výchovná činnost:

- na pořízení požární výstroje a výzbroje,

- akce pro mládež zaměřené na jejich výchovu !( dodržování zásad požární bezpečnosti

a na její získávání pro aktivní členství a práci.

b) Požární s ort:

- příspěvek na uhrazení nákladů souvisejících s pořádáním soutěži v požárním sportu

(napr. ceny),

- příspěvek na uhrazení nákladů související s účastí na soutěžích v požárním sportu

(např. doprava),

- příspěvek na uhrazení nákladů souvisejících s pořádáním soutěži s tématikou požární

ochrany (HASÍK a obdobné akce)l

- příspěvek na pořízení výstroje a výzbroje pro požární sport.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu

v oblasti je 200 000 Kč.

4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 30 000,- Kč (slovy: třicettisíc) a

může činit maximálně 80 % zceíkových uznatelných nákladů na akci. Žádosti nad tuto stanovenou

hranici budou z phdělovacího řízení vyloučeny.

5. Okruh způsobilých žadatelů

O dotací může požádat spolek — sbor dobrovolných hasičů a organizace tyto spolky sdružující,

působící na poli požární ochrany v souladu s cíly podpory tohoto „Programu", které nemají ke dni, ve

kterém veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nabude platnosti, závazky po lhůtě splatnosti ve

vztahu k rozpočtu města Příbram a vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem

nebo zakladatelem, a má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období. Svoji

bezdlužnost vzhledem ke státnímu rozpočtu stvrzuje příjemce dotace podpisem výše zmíněné

smlouvy.

6. Lhůta pro podání žádosti

Lhůta pro podání žádosti je od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 do 15:00 hodin.

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na

podatelnu MěU Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěÚ Příbram.

?. Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádosti budou prověřeny z hlediska jejich formální správnosti a úplnosti.

1



Formální správnost a úplnost (počet bodů 10)

- žádost podaná vsouladu s tímto programem, podaná ve stanoveném termínu a formě, úplné a

správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných příloh, aktuální, úpiné a správné údaje o

žadateli, kontakty a podpis oprávněnou osobou.

Propracovanost projektu (10 bodů)

- kvalita projektu, kreativita, výjimečnost, tradičnost akce,

Reálnost projektu z hlediska finančního zajištění a schopnosti žadatele projekt realizovat (10. bodů)

- kvalita a přiměřenost rozpočtu a podíl vlastních zdrojů.

Zájmy města (10 bodů)

- rozsah propagace a prezentace města u projektu, vliv akce na život ve městě, aktivni zapojení

obyvatel do projektu, spolupráce na projektu, cílové skupiny

Minimální počet dosažených bodů pro podporuje 30.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Lhůta pro rozhodnutí o žádostijsou 4 měsíce od ukončení lhůty pro podání žádosti.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací a návratných

finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram v účinném znění.

10. Reciproční plnění žadatele

Žadatel o dotaci podá konkrétní nabidku recipročního plnění ve vztahu k poskytovateli dotace.

Nesplnění této nabídky bude důvodem ke krácení, případně zruseni přidělené dotace.

11. žádost

Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu

žádost do této oblasti podpory. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově shodného

projektu u téhož příjemce ve více oblastech podpory bude žádostížádosti vyřazenaíy z přidělovacího

řízení.

Žádostje nutné podat:

- v elektronické podobě prostřednictvím centrální internetové aplikace (na adrese:

http:.lidotace.pribrarneu),

- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací včetně příloh

Žádost musí být MěÚ Příbram doručena v písemné í elektronické podobě a to do termínu dle odst. 6)

tohoto programu.

Žádost v písemné podobě se zasílá na MěÚ Příbram. Osobně se podávají výhradně

na PODATELNE Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram.

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http:lidotace.p_ribrameu).

12, Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva

Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě předložit

poskytovateli vyúčtování a závěrečnou zprávu realizovaného projektu. Vyúčtování bude zpracováno

na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Vyúčtování bude obsahovat zejména vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci

projektu svyznačením položek hrazených z poskytnuté dotace. Součástí vyúčtování budou kopie

všech prvotních účetních dokladů hrazených z dotace. Podminky vyúčtování budou podrobně

upraveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování bude i částka, kterou se

spolek spolupodílí na realizovaném projektu.

Zpracovala: Bc. Dana Máchova
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