Město Příbram
odbor: Odbor občanských agend

Pro jednániZM
dne: 25.03.2019

Název bodu jednání:
Poskytnuti dotaci na úseku požární ochrany na r. 2019 spolkům - sborům dobrovolných hasičů

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru

Projednáno:

v RM dne 18.2.2019, Usn. Č.122/2019

Text usnesení RM:
Rada města
doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2019 - Dobrovolni hasiči" formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínky splněni
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným ke dni podpisu
smlouvy, a to v celkové výši 196.880,00 KČ.
Napsal:

jan Krnáč

Návrhy na usneseni:

Zastupitelstvo města
schvaluje x neschvaluje
l) poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2019
- Dobrovolní hasiči" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu v celkové výši
196.880,00 Kč
a

2) uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci ve schválené výši se subjekty na jejich projekty
dle přiložené tabulky za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím
jim zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy, a v souladu s Pravidly o poskytováni dotaci
a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram Č.2/2018 přijatými zm dne 10.9.2018,
Usn.č.1034/2018/ZM.
Důvodová zpráva:
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnuti programových dotaci pro rok 2019, které byly
podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2019 - oblast ,,Dobrovolní
hasiči".
Tato akce - programové dotace určené pro spolky sboru dobrovolných hasičů, je zahrnuta ve
schváleném rozpočtu kapitoly 783 - OOA, prvek 3161 na rok 2019, a to v celkové výši 200.000,00KČ
- viz Usn.č. 72/2019/ZM ze dne 28.1.2019.
Program pro poskytováni dotaci pro rok 2019 byl schválen ZM Usn.č.1043/2018/ZM. O dotaci na účel
stanovený v tomto programu mohl požádat každý žadatel, který splnil dané podmínky uvedené
v ,,Programu".
O poskytnuti programové dotace požádalo 8 subjektů, Rada města Příbram doporučuje poskytnout
žadatelům o programové dotace celkem 196.880.00 kč. žádný ze žadatelů nemá nesplněné finanční
závazky vůči městu Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným.
Stanovisko odboru:
Odbor občanských agend poskytnuti programových dotaci žadatelům ve smyslu ,,programu" (přílohy
č. 2), doporučuje, neboť' jsou pro toto poskytnutí splněny všechny podmínky.
Příloha č. 1 - Poskytnuti dotaci (tabulka)
Příloha č. 2 - Poskytnuti dotaci (jednotlivé projekty)

Příloha Č. 1

Poskytnutí dotací na rok 2019 - spolkům - sborům dobrovolných hasičů (SDH) na úseku požární ochrany

poř. číslo

Žadatel

Projek 2019

Celk. náklady
projektu v KČ

Požadovaná
dotace 2019

Projekt 2018

Dotace
v roce 2018

Schváleno
RM 2019

Návrh pro
ZM 2019

1

SDH Lazec

Celoročníčinnost SDH Lazec

37.500,00

30.000,00

nežádáno

O

30.000,00

30.000,00

2

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů
Příbram

CeloročnÍ hra Plamen

48.000,00

30.000,00

Celoroční hra Plamen

30.000,00

30.000,00

30,000,00

3

SDH Březové Hory

Činnost SDH Březové Hory na
rok 2019

62.500,00

50.000,00

Činnost SDH Březové Hory na
rok 2018

30.000,00

50.000,00

50.000,00

4

SDH Orlov

37.500,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

SDH Příbram 1

23.100,00

18.480,00

24.000,00

18.480,00

18.480,00

6

SDH Zdaboř

Doplněni výbavy sdh

10.000,00

8.000,00

Podpora činnosti hasičů a
mladých hasičů v Orlově 2018
Příspěvek na pořÍzení výstroje a
výzbroje pro družstvo mladých
hasičů SDH Příbram 1pro
požární sport
Doplněni výbavy sboru

30.000,00

5

Podpora činnosti hasičů a
mladých hasičů v Orlově 2019
Požární sport družstva SDH
Příbram l

11.840,00

8.000,00

8.000,00

7

Česká hasičská jednota
Hasičský sbor Příbram

Podpora spolkové činnosti ČHJ
HS Příbram ve výchovné,
prezentační a záchranné oblasti

68.000,00

50.000,00

Pořízeni požární výstroje a
výzbroje

30.000,00

20.000,00

20.000,00

8

SH-ČMS SDH Žežice

SH-ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Žežice

13.000,00

10.400, CO

SH-ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Žež'ce

8.000,00

10.400,00

10.400,00

299.600,00

226.880,00

163.840,00

196.880,00

196.880,00

Celkem

Zpracoval: jan Krnáč referent OOjL\

'°·'-'°"
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Schváleno
ZM

Příloha č. 2

Poskytnuti dotaci na r. 2019 - spolkům - sborům dobrovolných hasičů na
úseku požární ochrany.
žádosti o dotace byly posuzovány dle ,,Programu pro poskytováni dotaci pro r. 2019". Maximálni výše
podpory nesmí přesáhnout 50.000,00 KČ, za podporu v podoblasti č.Il, a 30.000,00 Kč - v podoblasti
Č.|. a současně může činit maximálně 80% z celkových nákladů na akci. Maximálni výše podpory
v tomto programu může činit 50.000,00 KČ za obě podoblasti.
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Příbram
Název projektu - Celoroční hra Plamen
Stručný obsah projektu: Hra Plamen je celoroční celostátní hra pro děti. Na Příbramsku má také
velice dlouhou tradici. Soutěže se v roce 2019 zúčastni cca 42 družstev mladých hasičů, každé
družstvo je tvořeno minimálně 8 členy. celkový počet účastníků bude přibližně 390, neboť' se na
soutěži podňi i vedoucí kolektivů a rozhodčí. Celoroční hra Plamen je v rámci našeho okresního
sdruženi rozdělena do čtyř dílčich závodů v průběhu celého školního roku. Soutěže jsou vyvrcholením
pravidelné přípravy mladých hasičů a předvedeni jejich získaných znalosti a dovednosti. Mladí hasiči
ve svých kroužcích ziskávaji zkušenosti z nejrůznějších oblastí: požární ochrana, první pomoc,
dopravní výchova, turistika, tábornictví a další. Nemalou měrou tito mladi hasiči přispívajI i k
preventivně výchovné činnosti ve svých sborech a obcích, kde organizuji různé besedy a vystoupeni s
tématikou požární ochrana.

položkový rozpočet projektu:
Pronájem sportoviště:
Nákup materiálu:
Odměny pro soutěžící děti:
Stravné na soutěžích:
Propagace hry Plamen:
Celkové náklady projektu:

1.000,00
3.500,00
15.500,00
25.000,00
3.000,00
48.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů, na co bude podpora použita:
Pronájem sportoviště, ceny a strava pro soutěžící, nákup materiálu na soutěže.
Vyjádřeni OOA:
Projekt splňuje všechny požadavky a hodnoticí kritéria na přiděleni dotace dle programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2019 v tematickém zadání pro oblast dobrovo|ní hasiči - podoblast l,
pism.b) - Požární sport.
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora: 30.000,00 Kč
Navrhovaná podpora: 30.000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
Název projektu - Činnost SDH Březové Hory na rok 2019
Stručný obsah projektu: Částka bude využita na nákup kancelářských potřeb, preventivně výchovné
činnosti a vzděláváni mládeže a občanů města Příbram. Soustředěni mládeže, akce pro mládež
zaměřená na jejich výchovu a dodržování požární bezpečnosti, pro aktivní členství a práci. Při těchto
akcích bude hrazeno ubytováni, PHM a vstupné na kulturní památky. Dále budou z dotace hrazeny
náklady na požární sport, opravu a údržbu historické techniky a materiálu.

položkový rozpočet projektu:
Kancelářské potřeby

10.000,00 Kč
1

Příloha č. 2
Vstupné na kulturní památky
Soustředění mládeže
Úložní skříňky:
Požární výstroj
Požární výzbroj:
PHM
Materiál na údržbu
Celkové náklady projektu:

5.000,00
7.000,00
9.500,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00
7.000,00
62.500,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: kancelářské potřeby, startovné, vstupné,
pohonné hmoty, ubytováni a nákup požární výstroje a výzbroje.
Vyjádření OOA:
Projekt splňuje všechny požadavky a hodnotíci kritéria na přiděleni dotace dle programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast ||.
-Spolková činnost a pro tuto podoblast splňuje požadavek získaných 10 bodů pro maximálni výši
poskytované dotace.
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora: 50.000,00 KČ
Navrhovaná podpora: 50.000,00 KČ

Sbor dobrovolných hasičů Orlov
Název projektu: Podpora činnosti hasičů a mladých hasičů v Orlově 2019
Stručný obsah projektu: Projekt je koncipován na financováni celoročnI činnosti hasičů v Orlově. V
případě získáni dotace budou prostředky použity zejména na náklady spojené s činnosti mladých
hasičů, vzdělávací akce, nákup materiálu a pomůcek pro akce, soustředěni mladých hasičů atd. Tuto
veškerou činnost není schopen SDH financovat z vlastních zdrojů.
položkový rozpočet projektu:
Vzdělávací akce, pronájmy. nákup cen do soutěži
10.000,00 KČ
Vybavení na požární sport
15.000,00 KČ
Oděvy PS It
10.000,00 KČ
Soustředěni mladých hasičů
2.500,00 Kč
Celkové náklady projektu
37.500,00 Kč
Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: V případě získáni dotace budou prostředky
použity na financováni celoroční činnosti SDH v Orlově. Jedná se zejména o vzděláváni a sportovní
aktivity mladých hasičů. Dále se jedná o nákup materiálu pro požární sport, pronájem prostorů pro
výše uvedenou činnost.
Vyjádření OOA:
Projekt splňuje všechny požadavky a hodnoticí kritéria na přidělení dotace dle programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2019 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči podoblast l písm. a)
Preventivně výchovná činnost a písm. b), - Požární sport
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora: 30.000.00 KČ
Navrhovaná podpora: 30.000,00 KČ

Sbor dobrovolných hasičů Příbram 1
Název projektu: Požární sport družstva SDH Příbram 1
Stručný obsah projektu: Účast družstva SDH Příbram 1 na soutěžích v požárním sportu.
položkový rozpočet projektu:
Pracovní stejnokro.j ps ll - 1 Ox

15.000,00 KČ
2
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Sada savic profi extra 1.6m
Nosič hadic CTIF 4x
Buzola 2x
Sada startovních čísel
Celkové náklady projektu

6.000,00
740,00
500.00
860,00
23.100,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: na co bude podpora použita: pořízeni výstroje a výzbroje pro družstvo
mladých hasičů SDH Příbram 1 pro požární sport
vyjádřeni odboru:
projekt splňuje všechny požadavky a hodnotici kritéria na přidělení dotace dle programu pro
poskytováni dotací pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči podoblast l písm. b)
Požární sport.
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora: 18.480.00 KČ
Navrhovaná podpora: 18.480,00 KČ

Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř
Název projektu: Doplnění výbavy sboru
Stručný obsah projektu - Doplnění výbavy SDH:
1. PořizenI universálního výsuvného žebříku
2. Doplněni mobilního přístřešku pro požární sport třemi bočnicemi s PVC oknem a vchodem,
a ukládací vak na konstrukci přístřešku.
položkový rozpočet projektu:
Žebřík
Bočnice a vak
Celkové náklady projektu:

5.000,00 Kč
5.000,00 Kč
10.000,00 Kč

Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: Třídílný výsuvný žebřík, bočnice a vak ke stanu.
Vyjádřeni OOA:
projekt splňuje všechny požadavky a hodnoticí kritéria na přidělení dotace dle programu pro
poskytování dotací pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči podoblast ||
Spolková činnost a pro tuto podoblast splňuje požadavek získaných 7 bodů pro výši poskytované
dotace v částce 20.000,00 Kč.
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora:
Navrhovaná podpora:

8.000,00 Kč
8.000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Žežice
Název projektu - SH-ČMS SDH Zežice
Stručný obsah projektu. SDH Žežice má v současné době 67 členů Spo ek po celý rok 2018
pořádal kulturní a sportovní akce a brigády na hřišti. V listopadu vzniklo družstvo děti a příští rok se
hlási do soutěže Plamen.
položkový rozpočet projektu
Sportovní oblečeni
Sportovní a hasičské nářadí
Doprava
Celkové náklady projektu:

4.000,00
7.000,00
2.000,00
13.000,00
3

Kč
Kč
Kč
Kč

Příloha č. 2
Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: Nákup jednotného sportovního
oblečeni. Pořízeni sportovního náčiní - hadice, držáky. žebřík, buzoly, miče a další pomůcky.
Vyjádřeni OOA:
Projekt splňuje všechny požadavky a hodnoticí kritéria na přiděleni dotace dle programu pro
poskytování dotaci pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči podoblast l pism.b)
Požární sport
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora: 10.400,00 KČ
Navrhovaná podpora: 10.400,00 Kč

Česká hasičská jednota Hasičský sbor Příbram
Název projektu: Pořízeni vybaveni pro výchovné. prezentační a záchranné akce ČHJ Hasičského
sboru Příbram.
Stručný obsah projektu: Nákup skládacího stanu a GPS techniky pro záchranné akce spolku.
položkový rozpočet projektu:
Nůžkový stan 6x3m
35.000,00 Kč
Potisk stanu
5.000,00 Kč
2 ks GPS navigace GARMIN
28.000,00 Kč
Celkové náklady projektu:
68.000,00Kč

Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: Finanční dar bude použit na pořízeni požární
výstroje a výzbroje pro hasiče a hasiče kynology.
Vyjádřeni OOA:
Projekt splňuje částečně požadavky a hodnoticí kritéria na přiděleni dotace dle programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči podoblast ||
Spolková činnost a pro tuto podoblast splňuje požadavek získaných 7 bodů pro výši poskytované
dotace v částce 20.000 KČ.
výchovná a vzdělávací činnost je v souladu s přijatými stanovami ČHJ spolkovou činnosti a
v souladu s programem pro poskytováni dotaci pro r. 2019 daného tematického zadáni, čemuž
odpovídá plánovaný výdaj za nákup stanu. výdaj za pořízení GPS není v souladu s programem
poskytování dotaci v žádné podporované oblasti.
Odbor navrhuje přidělit dotaci v maximálni výši splněných požadavků a kritérii v částce
20.000,00 Kč.

Požadovaná podpora: 50.000,00 KČ
Navrhovaná podpora: 20.000,00 KČ

Sbor dobrovolných hasičů Lazec
Název projektu - Celoroční činnost SDH Lazec
Stručný obsah projektu: Účast na kontrolách, naučná a osvětová činnost, kulturní akce.
položkový rozpočet projektu
Nákup uniforem
9.000,00 Kč
Oceněni zasloužilých členů
3.000,00 Kč
Nákup cen do soutěže
4.500,00 Kč
Nákup stanu
21.000,00 Kč
Celkové náklady projektu:
37.500,00 Kč

Specifikace nákladů, na co bude podpora použita: Třídňný výsuvný žebřík, bočnice a vak ke
stanu.
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vyjádřeni OOA:
projekt splňuje všechny požadavky a hodnoticí kritéria na přiděleni dotace dle programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2019 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči podoblast ||
Spolková činnost a pro tuto podoblast splňuje požadavek získaných 8 bodů pro výši poskytované
dotace v částce 30.000,00 KČ.
Odbor doporučuje dotaci přidělit v požadované výši.
Požadovaná podpora:
Navrhovaná podpora:

30.000,00 KČ
30.000,00 Kč

Odbor občanských agend má v rámci svého rozpočtu na kapitole 783, prvku 3161 - Programové
dotace, vyčleněnou částku 200.000,00 KČ.
Celková požadovaná finanční podpora od spolků činí: 226.880,00 Kč.
Navrhovaná dotace Odborem občanských agend činí: 196.880,00 Kč.
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