
Město Příbram
, odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Název bodu jednání:

,,ojednániZM Á 6dne: 25.03.2019

Dotace 2019 - oblast zdravotnictví

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Text usneseni RM:

Rada města Příbram

PhDr. Luděk Fára

v RM dne 04.03.2019, R.usn.č,172/2019

Rada l.doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací
pro rok 2019 oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění 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 Zastupitelstva města Příbram dne 25.03.2019.

Napsala: Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:
ZMschvaluje-neschvaluje

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

Důvodová zpráva:

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

V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na rozdělení programových dotaci pro rok 2019,
které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 - oblast
zdravotnictví" schváleném Usn.č.1046/2018/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 200.000,00 Kč (kapitola 728-OSVZ, prvek 3464).

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí 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
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu.
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových
§ 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
podpory z veřejných prostředků z ekonomických
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

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



Zápis z jednání Komise zdravotní a sociátni

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 členů.

Komise byla usnášeníschopná.

mé: Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:
1. Úvod, seznámení členů, prohlášení o mlčenlivosti, schválení programu.
2. Statut ännosti komise.
3. Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
4. Programové dotace města Příbram pro rok 2019 v oblasti zdravotní a sociální.
5. Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájeni jednání koordinátorem komise. vzájemné pt'edstavenl členů komise.
Seznámenl s Prohlášenlm o mlčenlivosti a podepsání přítomnými členy Komise zdravotní a sociálnl
(KZS).

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

ad 2) Seznámení s obsahem Statutu činnosti KZS. projednány zásadnl činnosti vyp|ývajícľ ze Statutu
(význam činnosti KZS; spolupráce s RM/MěÚ Příbram; role koordinátora, předsedy a členů komise;
svolání, program a průběh jednání; výstupy z jednání). Zápis poHdf/zäjM vždy koordinátor komise.

Projednánl náplně činnosti KZS 8 shrnutí zásadních činnosti KZS (pnDgramové dotace, agenda
bytů v Domech s pečovatelskou službou; systém prostupného bydlenf, vyjádřeni k žádostem
o spolupráci v oHasli soCiální a zdravotní). Dnešní jednání je věnováno přédevším projednáni návrhu
KZS na poskytnuti programových dotaci v oblasti sociálni a zdravotní. Další témata budou představena
podrobněji na příštím jednání KZS.

Všichni přítomní členové obdrželi Statut činnosti KZS v pfsemné podobě (v elektronické podobě
již zasláno s pozvánkou na jednání e-maitem).

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

Komise doporučuje zalazení předložených žádetí do 6eznamu žadatelů o byt v DPS.
(pMprotúzdržel 6e): 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 věci a zdravotnictví uvedena položka Programové dotace
pro oblast sociálni a zdravotní. Ve zdravotní oblasti je pro žadatele stanovena částka 200.000 Kč
a v sociální oblasti 2.000.000 Kč.

Podle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 podané žádosti o programovou dotaci posuzují jednotlivé komise - postup posouzení
je uveden v článku 14 Pravidel. Všichni přítomní Pravidla obdrželi v písemné podobě.

Programová dotace v oblasti $ocjá|ní 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 Pmgram pro poskytování dotaci pro r. 2019 obdrželi v písemné
podobě.

,



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 součásti pňlohy
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 činila 274.000,00 Kč.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, ktérá se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasování jsou součásti přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostlMky přidělené v mzpočtu města,
ti'. 200AXX),00 Kč.

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

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

l
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I
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Datum:
Zapsal:
Podpis:

18.02.2019
PhDr, Luděk Fára - koordinátor komise

PMseda komNe: MUDr. František Hauser
Podpis



Žádosti o finanční podporu na rok 2019
Oblast zd ravotnictví

(celkový objem finančních prostředků 200.000,00 KČ)
výše Čerpáni

Č. žadatel projekt celkové náklady dotace v roce . . . .
projektu požadovane 2018 navrh RM oznaŤk.?.. SenlorPolnt

dotace tem" --' " Änp/Ne

Tonometry a fonendoskopy
Nákup vybavení pro pro terénni pracovníky 20 ks

· - . . + 20 ks 38.000,00
1, Farní charita Příbram terenni pracovníky 68.000,00 50.000,00 32.000,00 40.000,00 l N

(Ing. Kala) domácí zdravotní přenosný kyslÍkový
péče koncentrátor pro pacienty

domácí péče 30.000,00

|ektorné 12.000,00 l
Lesní mateřská škola světový týden propagace 3.000,00 l

2. Kozičínský Klabánek, z.s. respektu k porodu v 25.000,00 20.000,00 nežádali 10.000,00 °bčerstven1 2.000,00 l N
, nájemné 3.000,00 l(pi Ostřížková) Příbrami 2019 (koordinace projektu

5.000,00)

zdravotnický materiál
25.000,00 l

Magdaléna, o.p.s, Adiktologická Supervize 5.000,00 l DDHM
. 5.000,00 l N3. ,V ambulance Magalena 1.263.749,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 Školeni a vzděláváni 5.000,00

(Mgr. Sklenar) Příbram l

Osobní náklady vC. odvodŮ
10.000,00

oděvy pro záchranáře
40.000,00 l

Místní skupina vodní vent||átor Oxylog do sanitního
' '" " " vozu 20.000,00 lzachranarske sluzby Celoroční činnosti VZS zdravotnický spotřební

ž4. Českého čeveného kříže 80.000,00 64.000,00 48.000,00 45.000,00 . . N
Příbram 2019 material (rukavice, čtverce,

Příbram dezinfekce) 5.000,00 l
(p. Richtr) pronájem parkovacího místa

7. 260,00/ zdravotnické
vybaveni 7.740,00
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. . výše ČerpáníČ. žadatel projekt celkove naklady , , dotace v roce . . . .
projektu požadovane 2018 navrh RM poznamka SenlorPo|nt

dotace Ano/Ne

PolohovacÍ pomŮcky
27.000,00 l

K|auniády 11.000,00 l
Vybaveni pro aktivizaci

dětských pac. 5.000,00 l
PomŮcky pro osvětu,

interaktivní hry a motivace
pro děti v MŠ 5.000,00 l

Oblastní nemocnice Projekty pro pacienty Vzděláváni pro dobrovolnÍky
V 2.000,00 l Canisterapie N5. Příbram, a.s. a osveta v 120.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 4.000,00 l PomŮcky a

(MUDr. Holobrada) mateřských Školkách vybaveni pro aktivizaci pac. v
rá mci Dobrovolnického centra

9.000,00 l
Mzdové náklady 36.000,00 l

' ' VzdělávánI a supervize
koordinátorky 4.000,00/

administrace a provoz
15.000,00 l

Propagace 5.000,00

úhrada nájmu a služeb za
Oblastni spolek Českého úhrada nájmu a prostory sídla organizace

služeb pronajatých 28.000,00 l6. cerveneho krize Příbram 73.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 N
prostor, PHM, PHM 10.000,00 l

(pi Pospišilová) zdravotnický materiál zdravotnický materiál
5.000,00

celkem 1.629.749,00 274.000,00 200.000,00 200.000,00 l '

Zpracovala: Mgr. Barbora Vacková
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