
Město Příbram
odbor: sociá|ních věcí a zdravotnictví

Název bodu jednání:

·rojednání'M Ä 5
dne: 25.03.2019

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Dotace 2019 - oblast sociálni

Rada města Příbram

PhDr. Luděk Fára

v RM dne 04.03.2019, R.usn.č.171/2019

Text usneseni RM:

Rada l.doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2019 oblast sociálnI" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy

1Lukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupite|stv? města Příbram dne 25.03.2019.

Napsa a.
Mgr Barbora Vacková

'

Návrhy na usnesení:
zMschvaluje-neschvaluje

poskytnutí programových dotací podaných v rámci "Programu pro poskytování dotaci
pro rok 2019 - oblast sociální" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:

Finanční prostředky na programové dotace v oblasti sociálnI jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu
kapitoly 728 - OSVZ na rok 2019: ANO

V přIloze předkládáme návrh Rady města Příbram na rozdělenI programových dotaci pro rok 2019, které
byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2019 - oblast sociálni"
schváleném Usn.č.1045/2018/ZM dne 10.09.2018, Podklady pro RM navrhla Komise zdravotní a sociálni
na svém jednání dne 13.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši
2.000.000,00 Kč (kapitola 728-OSVZ, prvek 3463).

Dle Pravidel pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2, schválených
ZM dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm subjektům, které
ve veřejně přístupném registru zveřejnili účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se týká subjektů, kterým
tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
§ 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: l) zápis z jednání Komise zdravotní a sociálnľ
2) tabulka - přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů.



Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni

Datum: 13.02.2019

Účast. dle prezenční listiny
omluveni: přítomni všichni členové komise - jeden člen se dostavil později

Přítomno nejdříve 8 členů, po většinu jednání 9 členů z celkového počtu 9 čienů,

Komise byla usnášeníschopná.

HQSté: Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:
1. Úvod, seznámení členů, prohlášeni o mlčenlivosti, schváleni programu.
2. Statut činnosti komise.
3. Zařazenl Zádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
4. Programové dotace města PNbräm pro rok 2019 v oblasti zdravotní a sociální.
5. Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájení jednání koordinátorem komise. vzájemné představeni členů komise.
Seznámení s Prohlášenlm o mlčenlivosti a podepsání přítomnými členy Komise zdravotní a sociálni
(KZS).

Schváleni programu - hlasováno (pro/proti/zdržel se): 8/0/0

ad 2) Seznámení s obsahem Statutu činnosti KZS. Projednány zásadnf činnosti vyp|ývajĹcÍ ze Statutu
(význam činnosti KZS; spolupráce s RM/MCÚ Příbram; role koordinátora, předsedy a členů komise;
svoláni, program a průběh jednání; výstupy z jednání). Zápis poHd(/zaji$tí vždy koordinátor komise.

Projednáni náplně ännosti KZS a shrnuti zásadních činností KZS (programové dotace, agenda
bytů v Domech s pečovatelskou službou: systém prostupného bydlení, vyjádření k žádostem
o spolupráci v oblasti sociální a zdravotní), Dnešní jednání je věnováno pl'edevšlm projednáni návrhu
KZS na poskytnuti programových dotacl v oblasti sociální a zdravotní. Další témata budou představena
podrobněji na přIštím jednání KZS.

Všichni přkomnl členové obdrželi Statut činnosti KZS v písemné podobě (v elektronické podobě
již zasláno s pozvánkou na jednání e-mailem).

ad 3) Na základě ,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" projednává žádost o zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS (Hlava VI, či. 4, bod 2). Od posledního jednání KZS v 9/2018 nebyl seznam žadatelů
aktualizován a je potřebné, aby KZS projednala předložené žádosti o zařazení do seznamu podaných
žádostí (celkem 19 žádosti). ,

Komise doporučuje zařazení předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 9/0/0

ad 4) ZM Příbram na svém jednání dne 28.01.2019 schválilo rozpočet města Příbram pro rok 2019.
V rozpočtu je v kapitole Odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvedena položka Programové dotace
pro oblast sociálnl a zdravotní. Ve zdravotní oblasti je pro žadatele stanovena částka 200.000 Kč
a v sociálni oblasti 2.000.000 Kč.

Podle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Přlbram č. 2/2018 podané žádosti o programovou dotaci posuzuji jednotlivé komise - postup posouzení
je uveden v článku 14 Pravidel. Všichni pňtomní Pravidla obdrželi v písemné podobě,

Programová dotace v oblasti sociální byla ZM Příbram vyhlášena dne 10.09.2018
(Č.1045/2018/ZM) a všichni přítomni Program pro poskytování dotací pro r. 2019 obdrželi v písemné
podobě.

Programová dotace v oblasti zdravotnictví byla ZM Příbram vyhlášena dne 10.09.2018
(Č.1046/2018/ZM) a všichni přítomni Program pro poskytování dotaci pro r. 2019 obdrželi v písemné
pDdobě



V oblastí sociálnl bylo přijato celkem 22 žádosti a celková požadovaná částka činila 2.847.112,00 Kč.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, která se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasování jsou součástí přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostředky přidělené v rozpočtu města,
tj 2 000.000 kč.

V oblasti zdravotnictví bylo přijato celkem 6 žádostí a celková požadovaná částka änila 274.000,00 Kč.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, která se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasování jsou součástí přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostředky přidělené v rozpočtu města,
tj. 200ao0,00 kč.

ad 5) Různé, diskuse:
1. Pozvání na Den otevřených dveří Paliativního lůžkového oddělení ON Příbram, který se

uskuteční v pátek 1. 3. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin.
2. Členové komise se shodli na termínech dalších jednánl do června t. r.

Datum:
Zapsal:
Podpis:

18.02.2019
PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

předseda komise: MUDr. František Hauser
'°'""'



Žádosti o finanční podporu na rok 2019
Oblast sociálni

(celkový objem finančních prostředků 2.000.000,00 KČ)
"" ĹerpánI

. vyše dotace v roce . , . .
č. žadatel projekt celkove náklady požadované 2018 navrh RM poznamka Sen|orPolnt

projektu dotace Ano Ne

Mzda koordinátora 25.000,00
l TelekomunikačnI služby

6.000,00 l
Poštovné 200,00 l

Tisk,propagace 3.000,00 l
Supervizor 1.500,00/ Náklady

Adra, o.p.s. Dobrovdnictví " 557.600,00 125.200,00 80.000,00 80.000,00 "' provoz - energie 24.000,00 N
1' (Ing. Šp"nka) Příbrami l Cestovné 1 300,00 l

Kancelářské potřeby + tisk
10.000,00 l DHDM

30.000,00 l Nák|ady na
akce spotřeba materiálu,

věcné ceny až pro 100 děti
25.000,00 l

úhrada nájmu a
ALKA, o.p.s. V . , úhrada nájmu a služeb

2. ,. , služeb spojených s 1.079.522,00 240.000,00 190.000,00 170.000,00 . . .. N
(Mgr. Hajkova) ,, spojených s najmem

najmem

Centrum pro nesĹýšÍcÍ a Mzdové prostředky pro lektora

nedoslýchavé pro Prahu Vzdělávací a kurzu ZJ 40.000,00 l
. . . . osvětová Činnost 90.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 Školení 5.000,00 l cestovné N3. a Stredočeský krajp CNN, o.p.s., pobočka 15.000,00 l přednášky

o.p.s. Příbram 15.000,00 l kompenzační
(Mgr. Prokopiusová) pomŮcky 15.000,00

Stránka 1z 7



. . výše Čerpánícelkove naklady . , dotace v roce , ,
c. žadatel projekt projektu požadovane 2018 navrh RM poznamka SeniorPoint

dotace Ano/Ne

Poskytováni
Centrum pro zdravotne sociálních služeb úhrada provozních nákladŮ -

postižené a seniory osobám se energie, telefonní služby,
4. Středočeského kraje, zdravotním 1.491.140,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 cestovné, poštovné, N

o.p.s. postižením a kancelářské potřeby, další
(Be. jaro 'mová) seniorům v obci vzdělávání zaměstnanců

Příbram

Cyklus přednášek a na ně
vzdělávací, navazujÍcÍch

Dětský domov "Pepa" přednáškové a psychoterapeutických cvičenív modelových situacích v
5. Příbram - Lazec, o.p.s. výukové akce (projekt 49.240,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 rámci prevence sociálně N

(PhDr. Splitková) Křivdy a facky už patologických jevů u osob
ohrožených sociálním

nevracíme) vyloučením. l
úhrada IektorŮ

Farní char"ta Příbram Ťrada nájm,u a úhrada nájemného a záloh na
6. služeb spojených s 362.304,00 280.000,00 190.000,00 170.000,00 služby (elektrickou energii, N

(Ing. Kala) ,. vodné a stočné, teplo).
najmem

7. Fit senior Cvičení pro senio'y " 316.349,00 140.000,00 70.000,00 65.000,00 'ájemné 67.500,00 l
(pí Hovorková) tělocvičně i venku lektorné 72.500,00 N
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, , výše Čerpáni
, , . celkove naklady . . dotace v roce .c. žadatel projekt . požadovane návrh RM poznamka SenlorPolntprojektu 2018

dotace Ano/Ne

Gertrudy, z.s. . . V Nájemné za prostory l
8. , Modes Robes 2019 25.860,00 20.000,00 nezadali 0,00 Kc . .. V . N

( pi Zelenková) nakup materla|u na tvorem

Nájem a služby za prostory
25 000,00 lKlub stomiků ILCO Aktivity Klubu Pronájem zasedací místnosti

9. Příbram, z.s. stomikŮ ILCO 53.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 na Čienské schŮze 9.000,00 l A
(p. Pazderník) Příbram, z. s t Pronájem zasedacích místnostina přednášky pro stomiky

6.000,00

Kance|ářské potřeby
3.000,00 l

DDHM 10.000,00 l
Ost.mater.náklady 5.000,00 l
zdravotnický mat. 50.000,00

l Cestovné
· . 2.000,00 l spoje

10. Magdalena, o.p.s. CAS Magdalen' 2,155.821,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 l N
(Mgr. Sklenář) Příbram - K-centrum Školení a vzděláváni

25.000,00 l
DDNM 5.000,00 (upgrade

databáze evidence khentŮ) l
Supervize 15.000,00 l

Osobní náklady VČ.SP a ZP
30.000,00
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. . výše Čerpáni. . . celkove naklady . , dotace v roce . . , .c. žadatel projekt , požadovane navrh RM poznamka SenlorPolntprojektu 2018
dotace Ano/Ne

Podpora bude použita na
úhradu nákladŮ spojených s

Podpora sociálnIch pronajatými prostory pro
služeb pro osoby se sociálně terapeutické dílny v

Nalžovický zámek zdravotním Příbrami, dále na úhradu
11. , . . 2.879.200,00 407.200,00 190.000,00 190.000,00 nákladŮ spojených s N

(Mgr. Mottlova) postizenim . . .
, pronajätyrm prostory proposkytovane ve chráněné bydlení v Příbrami a

městě Příbram pro úhradu nákladŮ na
vzděláváni zaměstnanců a
managementu organizace.

osobní náklady poradce rané
péče/

Oblastní charita Kutná cestovnél
Poskytová ni ra né V , . pohonné hmoty/12. Hora 2.420.284,00 10.000,00 nezadali 5.000,00 .. . . N
pece v Pribrarm ka ncelarske prostredky/

(RNDr. Otruba) školení a kurzy pracovníka/
supervize/
literatura

polohovací a mobilizačnI
pomŮcky l

a ntidekubitní polohovací
systémy l antidekubitní

polohovací polštáře l

. . vzpomínková terapie lOblastni nemocnice Sociální pobytová aromaterapie/
13. Příbram, a.s. služba v Oblastní 1.160.000,00 130.000,00 124.000,00 100.000,00 mobilizační žebříky k 1Ůžku l N

(MUDr. Holobrada) nemocnici Příbram přenosné stolky do 1Ůžka/
mobilní police na pomŮcky pro

hygienul
držáky na berle k 1Ůžku/

pojízdné servirovaci stoly k
1Ůžku/

opěradla do 1Ůžka Profi
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výše Čerpání
' ° l d , dotace v roce . . ." Zad tel j . " d e návrh RM poznamka Sen|orPolntc. a pro"ekt celkove nak a y poza ovaň 2018projektu dotace Ano/Ne

doprava, jízdné l canisterapie
l vzdělávániPessos Zooterapie " 126.401,00 50.000,00 neza a l a zkoušky canisterapeutu l

14. , , . . "'d l" 40.000,00 " ° N
( pi Posekana) canlsteraple 2019 pojištění l

workshopy

Kancelářské potřeby
30.000,00 l

DDHM 45.000,00 l
cestovné 30.000,00 l

190.000,00 telefony 15.000,00 l
Ponton, z.s. materiál pro práci s dětmi

15. , . NZDM Bedna 4.298.884,00 300.000,00 vratka 150.000,00 N
(Be. Vaclavu) 45.000,00 l

71.291,13 supervize 20.000,00 l
elektřina 15.000,00 l

osobní náklady na
zaměstnance 60.000,00 l

školeni 40.000,00

shromažd'ováni a distribuce
Potravinová banka Podpora provozu 152.000,00 neza a i potravin zdarma pro

16. V. 121.600,00 "'d l' 50.000,00 N
Central Pribramsko poskytovatele SS a NNO na

území ORP Příbram

pronájem sálu 8.000,00 l
moderátoři 10.000,00 l

aktivity spolku podpořen věcné dárky pro děti
Radost přibramáčkům, (charitativní ples, individuálni 10.000,00/

17. z.s. charitativní karneval, 100.000,00 50.000,00 . 45.000,00 nákup materiálu 10.000,00/ N
(pI Havelková Puklová) jarní tvoření s dětmi dotaci tisk letákŮ a vstupenek

a jejich rodiči 5.000,00 2.000,00 l
hudba na charitativní akce

10.000,00
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· . 'ýš" dotace v roce . ČerpáníČ. žadatel projekt celkove naklady požadované navrh RM poznámka SeniorPoint
projektu 2018dotace Ano/Ne

drobné vybaveni 10.000,00/
kancelářské potřeby

30.000,00 l
kancelářský nábytek

40.000,00 l
drobné občerstvení

26.000,00/
- - Senior Point - přednášková činnost -

18. Spolecne, o.p·s· kontaktní místo pro 1.350.000,00 600.000,00 500.000,00 600.000,00 lektorné 50.000,00/ A
(Ing. Carda) seniory tiskové služby 10.000,00 l

kulturní aktivity 50.000,00/
aktivity pro seniory

100.000,00/
cestovné, autobusová doprava

150.000,00/
mzdové náklady (OPP)

134.000,00

Společnost pro podporu Podpora pravidelné
lidí s mentálním fyzické aktivity - částečná úhrada

19. postižením v ČR, realizace
vyfakturovaných cvičebních

terapeutických 20.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 hodin ve sportovním klubu AOxygen pro příbramské členypobočný spolek c|nnost| mentalne spolku.
(Ing. Fiala) postižených osob

Spolek příznivců školy Příbramské vstupné/
20. ISŠ HPOS Příbram Velikonoce a Mikuláš 10.150,00 8.112,00 nežádali 4.000,00 nákup materiálu/ N

, , pro děti z Mačkova odměny/(pt Peterkova) 2019 stravné

21. Stéblo
OdlehčovacI služba spotřební materiál pro

(Mgr. Homolkova) pro příbramské 3.354.511,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00
'°"álně terapeutické činnosti N

' (didaktické pomŮcky,
občany ochranné pomŮcky).
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celkové náklad "ýše Čerpání
c. žadatel projekt y požadované dotace v roce návrh RM poznámka SeniorPointprojektu 2018

dotace Ano/Ne

Svaz tělesně Vzdělávací, výukové a
22. postižen ch v ČR, z.s. - Činnosti v přednáškové akce 12.800,00 l"" ý . . Úhrada pronájmu zasedací

. . registrovanych 25.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 . . . Aokresní organizac" ,ociálních službách ::':::,'át;,"k:b:,::::=:: l
(pI Burianová) 2.000,00

celkem 22.077.266,00 2.847.112,00 1.885.000,00 2.000.000,00

Zpracovala: Mgr. Barbora ýacková
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