
Město Příbram
odbor: Odbor občanských agend

Pro jednání ZM
dne: 20.05.2019

Název bodu jednání:
Ládost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku.

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru

Projednáno s: v RM dne 15,4.2019, R.usn.č.321/2019

Text usneseni RM:

Rada města
doporučuje ZM

schválit poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč žadateli - Hasičskému záchrannému sboru
Středočeského kraje, s určením pro územní odbor Příbram, na spolufinancováni investičního projektu
- pořízenI ,,terénního čtyřkolového vozidla" pro zdolávání mimořádných události v nepřístupném
terénu.

Napsal:

Návrh na usnesení:

jUDr. Emanuel Pavel

Zastupitelstvo města
schvaluje x neschvaluje

l) poskytnuti finančního daru ve výši 100.000,00 Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského
kraje se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, s určením pro územní odbor
Příbram na spolufinancovánI investičního projektu - pořízeni ,,terénního čtyřkolového vozidla" pro
zdolávání mimořádných událostí v nepřístupném terénu

a

2) uzavřeni darovací smlouvy o poskytnuti finančního příspěvku ve schválené výši mezi městem
Příbram a HZS Středočeského kraje za podmínky splněni bezdlužnosti žadatele vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnuti finančního daru HZS Středočeského kraje ve výši
100.000,00 KČ s určením pro územní odbor Příbram, a to na nákup terénního čtyřkolového vozidla.

Tato akce - není zahrnuta ve schváleném rozpočtu města Příbram kapitoly 783 - OOA, viz usn.č.
72/2019/ZM ze dne 28.1.2019 a odbor nemá pro tyto účely zřízen příslušný prvek. Doporučujeme
finanční kryti z rezervy starosty města/1. místostarosty,

Dne 19.3.2019 byla k rukám starosty města Příbram doručena žádost ředitele HZS Středočeského
kraje o finanční příspěvek ve výši 200.000,00 KČ, a to na spolufinancováni investičního projektu
žadatele v odhadovaných nákladech 750.000,00 Kč - viz příloha. Jedná se o záměr HZS zakoupit
,,terénni čtyřkolové vozidlo" pro zdoláváni mimořádných událostí v nepřístupném terénu. pátrací akce

V

a další technickou pomoc, zejména v oblasti CH KO Brdy. Zadatel uvádí, že odhadované náklady jsou
nad jeho investičními možnostmi a že tím dojde k naplněni legislativní povinnosti města Příbram
přispívat na provoz a vybavení jednotky HZS dislokované na jeho katastrálním území.

Město Příbram je zřtzovatelem třech jednotek požární ochrany z řad dobrovolných hasičů. Jedná se o:
- JSDHO Příbram - Březové Hory (kategorie JPO llV2), je zahrnuta v poplachovém plánu pro
Středočeský kraj a nově je též tzv. předurčena k zásahům při dopravních nehodách a rovněž nově
vybavována prostředky pro likvidaci úniků ropných produktů na komunikacích města, což mělo za
následek navýšeni rozpočtu na její provoz na r. 2019. Jednotka je velmi dobře materiálně vybavena, a



to jak technikou, tak ostatním vybavením jejich 27 členů. V roce 2018 byla operačním střediskem HZS
Středočeského kraje vyslána na zásah, či byla v pohotovosti na hasičské zbrojnici, celkem ve 152
případech.
- JSDHO Zdaboř a Lazec (obě kategorie JPO V). Tyto jednotky mají celkem 18 členů a jsou využívány
zejména při výjimečných událostech typu povodni.
Město Příbram se v rámci Středočeského kraje řadí, mezi městy ,,okresního typu", počtem
dobrovolných hasičů ve svých jednotkách k nejpočetnějším, k nejlépe technicky vybaveným a
k nejvíce využívaným. Tím významně i finančně vypomáhá JPO HZS na svém teritoriu. V roce
2018 náklady na provoz jednotek dobrovolných hasičů činily 1,248.000,00 KČ.
Město poskytlo v poslední době i přímé finanční příspěvky pro HZS s určením pro územní
odbor Příbram:

- lndividuálni dotace na spo|ufinancování - pořízeni interaktivní tabule včetně diaprojektoru ve
výši 50.000,00 kč v r. 2018,

- Individuálni dotace na spolufinancováni - pořízeni seskokové matrace ve výši 300.000,00 Kč
V r. 2016,

Stanovisko OOA:
Odbor doporučuje poskytnout žadateli finanční příspěvek - dar ve výši 100.000,00 KČ.

Příloha
žádost HZS Středočeského kraje o poskytnuti finančního příspěvku.
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Vážený pane starosto,

na základě dřive projednaného investičního záměru zvýšeni akceschopnosti
stanice HZS Příbram v roce 2019 s územně příslušným panem ředitelem mi dovolte
Vás oficiálně požádat o finanční příspěvek města Příbram na poř/zen/ terénního
čtyřkolového vozidla. Uvedené vozidlo s dislokaci u jednotky HZS v Příbrami bude
sloužit při zdoláváni mimořádných události, jakými jsou záchrana a transport osob
z obtížně dostupných oblasti, hašení požárů v nepřístupném terénu, pátrací akce a
další technické pomoci spojené s přírodními či antropogenními událostmi v hasebním
obvodu zdejší stanice profesionálních hasičů. Zejména rychlé a účinné nasazeni
uvedené techniky v oblasti CHKO Brdy má pro nás obrovský význam z pohledu
zvýšeni úrovně zabezpečeni a dostupnosti pomoci v nouzi rezidentů či návštěvníků
této unikátní lokality ve Středních Čechách.

Vámi přislíbený příspěvek 200.000 KČ bude jako forma mimorozpočtového
přijmu HZS Středočeského kraje využita v roce 2019 k dofinancováni plánované
investice územního odboru Příbram. Rád bych zde zmínil, že do uvedené investice
budou zapojeny i další mimorozpočtové finanční zdroje HZS Středočeského kraje, bez
kterých by nemohl být tento investiční záměr realizován, jelikož odhadované náklady
(celkový předpoklad je cca 750.000 KČ), jsou daleko nad investičními možnostmi
přiděleného státního rozpočtu naši organizační složce státu.

Vaší vstřícnosti si Vážime o to vÍce, že přispěním na výše uvedený veřejně
prospěšný záměr HZS Středočeského kraje mimo jiné dojde k naplněni /egis/ativn/
povinnosti města Příbram přispívat na provoz a vybaveni jednotky HZS dislokované
na jeho katastrálním území.

Dovolte mi vyjádřit poděkováni městu Příbram za jeho odpovědný přistup
v oblasti zabezpečení požární ochrany, a to nejen z pohledu zvýšeni bezpečnosti
svých občanů, ale i celého regionu.

S pozdravem

Ing. Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
Tyršova ul. 108
261 01 Příbram
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