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Město Příbram
odbor: Odbor občanských agend

Pro jednánIZM
dne." 17. 2.2020

Název bodu jednání:
Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o pQskytnutí finančního příspěvku.

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: jUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru

Projednáno s: v RM dne 27,1. 2020, R.usn.č. 34/2020

Text usnesení RM:
doporučuje ZM

schválit poskytnutí ročního finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč, a to v r, 2020, žadateli -
Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
s určením pro územní odbor HZS Příbram, k dofinancování investičních i neinvestičních výdajů
souvisejÍcÍch s provozem jednotky požární ochrany žadatele dislokované ve městě Příbram.

Napsal: JUDr. Emanuel Pavel

Návrhy na usneseni:

Zastupitelstvo města
schvaluje x neschvaluje

l) poskytnutí ročního finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč, a to v r. 2020, žadateli - Hasičskému
záchrannému sboru Středočeského kraje, se sídlem jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371,
s určením pro územní odbor HZS Příbram, k dofinancování investičních i neinvestičních výdajů
souvisejicích s provozem jednotky požární ochrany žadatele dislokované ve městě Příbram

a

2) uzavřeni darovací smlouvy o poskytnuti finančního příspěvku, ve schválené výši a pro schválený
účel, mezi městem Příbram a HZS Středočeského kraje, za splněni podmínky bezdluZnosti žadatele
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.

Důvodová zpráva:
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnuti finančního příspěvku ve výši 200.000,00 KČ
žadateli - HZS Středočeského kraje s určením pro územní odbor Příbram.

Tato akce - není zahrnuta ve schváleném rozpočtu města Příbram kapitoly 783 - OOA na r. 2020 - viz
Usn. č. 268/2019/ZM ze dne 16.12.2019. V případě schváleni této akce doporučujeme finanční krytí
z rezervy města Příbram.

Dne 11.12.2019 byla na město Příbram, k rukám starosty, doručena žádost ředitele HZS Středočeského
kraje o uzavření ,,Smlouvy o spolupráci a přispIvání na provoz a vybaveni jednotky požární ochrany
HZS Středočeského kraje", dislokované v katastrálním území města Příbram, a to k dofinancování
plánovaných investic územního odboru Příbram - viz příloha. V žádosti je uvedeno, že bez finančního
příspěvku by nemohla být většina investičních a provozních záměrů HZS realizována, neboť' jsou nad
možnostmi přiděleného státního rozpočtu žadatele. výše uvedená smlouva by zakládala pro město
Příbram závazek v podobě poskytování příspěvku ze svého rozpočtu na činnost a vybaveni jednotky
požární ochrany HZS kraje dislokované na stanici Příbram ve výši 200 000,00 Kč, a to opakovaně
v letech 2020, 2021 a 2022.

Iď

žadatel odkazuje na § 29 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, kde je uvedeno, cituji: ,,Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízeni
kraje a přispívá na provoz a vybaveni těchto jednotek".
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Stanovisko Odboru občanských agend:
Město Příbram má zřízeny celkem 3 jednotky požární ochrany (dále ,,JPO") z řad dobrovolných hasičů,
a to:
- JSDHO Příbram - Březové Hory (kategorie JPO llV2), je zahrnuta v poplachovém plánu pro
středočeský kraj, je též tzv. předurčena k zásahům při dopravních nehodách, plní úkoly jako záloha
JPO HZS na své zbrojnici a nově je též vybavena prostředky pro likvidaci úniků ropných produktů na
komunikacích města, což mělo za následek navýšeni rozpočtu na její provoz na r, 2019. Tato jpo je
velmi dobře materiálně zabezpečena, a to jak technikou, tak ostatním vybavením jejich 27 členů. V roce
2018 byla HZS Středočeského kraje vyslána na zásah (případně byla v pohotovosti na hasičské
zbrojnici) k 114 a v r. 2019 pak k 118 případům.
- JSDHO Zdaboř a Lazec (obě kategorie JPO V). Tyto jednotky mají celkem 17 členů a jsou využívány
zejména při výjimečných událostech typu lokálnich povodní.
Celkové náklady na provoz JPO dobrovolných hasičův r. 2018 činily: 1,248.000,00 Kč a v r. 2019 byl
rozpočet na kapitole JSDHO navýšen o dalších 80.000,00 KČ o náklady na likvidaci ropných produktů
na komunikacích města Příbram. Na r. 2020 v návaznosti na schválený rozpočet se jedná o náklady ve
výši 1,300.000,00 kč.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že město Příbram se finančně výrazně podM na požární ochraně
obce, a tím významně vypomáhá JPO HZS Středočeského kraje na svém teritoriu, dislokované
na ÚO v Příbrami. Zdaleka ne všechna města v rámci Středočeského kraje mají zřízeny JPO
dobrovolných hasičů, natož pak JPO typu JSDHO Příbram - Březové Hory (lll/2) a tato města pak
uzavíraji s HZS Středočeského kraje smlouvy ve smyslu zákona o požární ochraně - viz výše.
Město Příbram dále v poslednIch letech poskytlo finanční příspěvky HZS s určením pro ÚO Příbram.

- lndividuá|ní dotace na spolufinancováni - pořízenÍ čtyřkolového vozidla ve výši 100.000,00 Kč
V r. 2019,

- |ndividuá|nÍ dotace na spolufinancováni - pořizení interaktivní tabule včetně diaprojektoru vevýši 50.000,00 kč v r. 2018,
- Individuálni dotace na spolufinancováni - pořizenI seskokové matrace ve výši 300.000,00 Kč

V r, 2016.

Odbor občanských agend, přes výčet výše uvedených finančních prostředků, které město Příbram
prokazatelně vynakládá na plněni úkolů v souladu se zákonem o požární ochraně, doporučuje
poskytnout HZS Středočeského kraje finanční příspěvek ve znění návrhu usnesení. jsme přesvědčeni,
že udržování vysokého standardu požární bezpečnosti na teritoriu města Příbram je jednou z
nejdídežitějších priorit.

Příloha - Žádost HZS Středočeského kraje o poskytnuti finančního příspěvku.
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plk. Ing. Miloslav Svatoš MěÚ Ptíbram

ředitel Hasičského záchranného sboru Střede toručeno: 11.12.2ely
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Vážený pane starosto,

na základě dřívějších jednání ohledně prohloubeni spolupráce mezi městem
Příbram a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje s územně příslušným
ředitelem mi dovolte Vás oficiálně požádat o schváleni Smlouvy o spolupráci
a přispívání na provoz a vybaveni jednotky Hasičského záchranného sboru
dislokované v katastrálním území města Příbram. Uvedená Smlouva bude zakládat
pro město Příbram závazek v podobě poskytování ročního finančního příspěvku ze
svého rozpočtu na činnost a vybaveni jednotky požární ochrany HZS kraje
dislokované na stanici Příbram v následujÍcÍch třech letech.

Vámi přislíbený roční příspěvek 200.000 Kč bude jako prostá nebo kumulativní
forma mimorozpočtového přijmu hzs Středočeského kraje využita v následuj/cim
období let 2020 až 2022 k dofinancování plánovaných investic územního odboru
Příbram. Rád bych zde zmínil, že k finančním příspěvkům města Příbram budou
zapojeny i další mimorozpočtové finanční zdroje hzs Středočeského kraje, bez
kterých by nemohla být většina investičních či provozních záměrů realizována, jelikož
jsou daleko nad možnostmi přiděleného státního rozpočtu naši organizační složce
státu.

Vaši vstřícnosti si Vážime o to vÍce, že naplněním /eg/s/ativni povinnosti ze
strany města Příbram, dojde k zlepšeni podmínek výkonu služby zdejších
profesioná/n/ch hasičů na stanici HZS, kteří tak budou moci ještě kvalitněji
zabezpečovat plněni složitých Činností a úkolů při provádění zásahů, hašeni požárů a
provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách, krizových
stavech a jiných mimořádných událostech.

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

S pozdravem

plk. Ing

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města Příbram
Tyršova ul. 108
261 01 Příbram
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