Město Příbram
odbor: Odbor občanských agend

Pro jednáníZM
dne: 16.3.2020

Název bodu jednání:
Poskytnuti dotaci na úseku požární ochrany pro r. 2020 spolkům - sborům dobrovolných hasičů
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

jUDr. Emanuel Pavel, vedoucí OOA

Projednáno:

v RM dne 10.2.2020, R.usn.č.97/2020

Text usneseni RM:
Rada města
doporučujeZM
schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro r. 2020
tematické zadáni pro oblast: dobrovolnI hasiči" formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným ke dni podpisu
smlouvy, a to v celkové výši 197.000,00 KČ.
Napsala:

Mgr. Lenka Soukalová

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města
schvaluje x neschvaluje
l) poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro r. 2020 tematické
zadáni pro oblast: dobrovolní hasiči" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu v celkové
výši 197.000,00 kč.
a

2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací 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 pro poskytováni dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.9.2018, Usneseni č. 1034/2018/ZM.
Důvodová zpráva
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnuti programových dotací pro rok 2020, zpracovaný na základě
žádostí, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotací pro r. 2020 tematické zadání
pro oblast: dobrovo|ní hasiči", (dále jen ,,programové dotace").
Tato akce - programové dotace určené pro spolky sboru dobrovolných hasičů je zahrnuta ve schváleném
rozpočtu kapitoly 783 - OOA, prvek 3161 na rok 2020, a to v celkové výši 200.000,00 KČ
- viz Usneseni č. 268/2019/ZM ze dne 16.12.2019,
Programové dotace byly schváleny ZM Příbram Usneseni č. 209/2019/ZM ze dne 9.9.2019. O dotaci na účel
v nich uvedený mohl žádat každý žadatel, který splní stanovené podmínky.
O poskytnutí programové dotace požádalo celkem 7 subjektů v celkové výši 241.400,00 Kč, přičemž všichni
žadatelé, ke dni podáni žádosti, měli splněny finanční závazky vůči městu Příbram a organizacím jim zřízeným či
založeným.

Stanovisko odboru:
Z dotačního řízení po provedeném posouzeni žádostí dle schválených ,,Pravidel" a ,,Programu" navrhujeme
vyřadit žádost spolku SDH Žežice, a to z důvodu nedodrženi ČI 12 a 13 Pravidel pro poskytováni dodací
a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 a schválené programové dotace.
Tato žádost ,,Hasiči00039" nesplňuje formálni náležitosti, kdy žadatelem byla vyplněna pouze v elektronické
podobě, nikoliv též v podobě písemné, tak jak je obligatorně stanoveno. žádost dále nesplňuje obsahové
náležitosti, kdy v ní není uvedeno pro jaký účel je podávána, tj. na jakou konkrétni akci - projekt budou finanční
prostředky z dotace použity, kdy jsou konstatovány pouze obecné spolkové aktivity, není uvedena případná
reciprocita apod. žadateli bylo opakovaně sděleno, že jeho žádost nesplňuje požadované náležitosti
a v dostatečném předstihu byl vyzván k jejímu doplnění a k tomu mu byla stanovena přiměřená lhůta, což neučinil
a na své žádosti v prvotním elektronickém podáni dále trval.
V

Odbor občanských agend poskytnuti programových dotaci ostatním 6 žadatelům, po jejich posouzeni
a úpravách ve smyslu ,,programové dotace" (viz příloha 2), doporučuje.
Příloha 1
Přiloha 2

PROGRAMOVÉ DOTACE 2020 - oblast "Dobrovolní hasiči" (tabulka).
Poskytnutí dotací na rok 2020 spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární
ochrany.

Příloha č. 1

PROGRAMOVÉ DOTACE 2020 - oblast "DobrovolnI hasiči"
Poř.
č.

žadatel

Projekt

Náklady
projektu
v KČ

výše požadované
podpory
v KČ
v%

Dotace v
roce 2019

Návrh
posuzovatele

Poznámka

Návrh RM
(KČ)

46 000

nežádáno

30 000

Žádost splňuje
pouze kritéria pro
poskytnut dotace v

30 000

Celoroční činnost
1,

SH CMS - okrsek
č· 1

dobrovolných
hasičů a mladých
hasičů v Městě

76 000

61

Příbram

podoblasti l

2.

SH ČMS Sbo,
dobrovolných
hasičů Orlov

Podpora činnosti
hasičů a mladých
hasičů v Orlově
2020

60 000

48 000

80

30 000

30 000

3.

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Lazec

Celoroční činnost
SDH Lazec v roce
2020

31 250

25 000

80

30 000

25 000

25 000

4.

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Zdaboř

Podpora spolkové
činnosti a
požárního sportu

15 000

12 000

80

8 000

12 000

12 000

5.

Česká hasičská
jednota Hasicsky
..
.
sbor Příbram

Soutěžně
.
vzdělávací setkání
psovodu
záchranných psů
Činnost SDH

77 200

50 000

65

20 000

50 000

50 000

62 500

50 000

80

50 000

50 000

50 000

sh Cms - Sbo'
6'

7.

dobrovolných
hasičů Březové

Březové Hory na

Hory

rok 2020

SH CMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Žežice

SH CMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Žežice

13 000

10 400

80

10 400

O

Žádost spIňuje
pouze kritéria p'°
poskytnutí dotace v
podoblasti l

Žádost po formálni
a obsahové stránce
nesplňuje kritéria
pro poskytnuti

30 000

O

dotace.
Celkem

Zpracovala.
Dne:

334 950

241 400

148 400

Mgr. Lenka Soukalová
11.02.2020

1

197 000

197 000

Schváleno
ZM (KČ)

Příloha č. 2

Poskytnuti dotací na rok 2020
spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany
jednotlivé žádosti o dotaci byly posuzovány dle ,,Programu pro poskytováni dotací na rok 2020". výše
poskytnuté podpory nesmí přesáhnout 50.000,00 KČ a může činit maximálně 80 % z celkových
uznatelných nákladů na akci. Podporu v podoblasti l lze poskytnou v maximálni výši 30.000,00 KČ.
V podoblasti || činí výše podpory maximálně 50.000,00 Kč. žadatel může v rámci jedné žádosti
požádat o poskytnuti dotace na svou činnost v obou uvedených podoblastech, přičemž celková výše
poskytnuté dotace nesmí v součtu překročit 50.000,00 Kč.
V

SH ČMS - okrsek č. 1
Název projektu: Celoroční činnost dobrovolných hasičů a mladých hasičů v Městě Příbram
Stručný obsah projektu: Požadovaná částka bude použita na financování těchto projektů:
a)

,,Okrsková soutěž v požárním sportu v roce 2020",
Soutěž se uskutečni dne 16.05.2020 a místem konáni je fotbalové hřiště Spartak v Příbrami.
Je předpoklad, že se klání zúčastni 12 sborů dobrovolných hasičů z Příbramska.
b) ,,výcvik mladých hasičů v městě Příbram"
projekt je složen ze dvou části. Ze soutěže mladých hasičů v požárnické všestrannosti s názvem
,,O pohár starosty města Příbram" konané v březnu 2020 a soustředěni kolektivu mladých hasičů
v areálu firmy Kynevo - Hrachov v květnu 2020. Jedná se o dvoudenní soustředění zaměřené
na osvojování si správních požárních návyků v terénu. Mladi hasiči mají možnost uvést do praxe
získané teoretické znalosti a zároveň se připravují na hru ,,Plamen". Posláním uvedené hry
je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s
přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany.

položkový rozpočet projektu:

1.000,00
3.000,00
5.000,00
3,000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
45.000,00
10.000,00
76.000,00

Kancelářské potřeby, diplomy
Materiál na zhotovení soutěžních pomůcek
Oprava sportovních překážek, kladiny, bariéry
Pronájem tělocvičny 5. ZŠ Příbram
Pronájem hřiště Spartak Příbram
Ozvučení soutěží
pronájem elektronické časomíry
Ubytování a stravování
Ceny a odměny soutěžÍcÍm
Celkové náklady projektu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: pronájem sportoviště a tělocvičny, nákup kancelářských potřeb a diplomů,
údržba - oprava sportovních překážek, ubytováni a stravování mladých hasičů a vedoucích na
dvoudenním soustředěni.
46.000,00 Kč

Požadovaná výše dotace:

Vyjádřeni OOA
projekt spIňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytováni
dotací pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovdní hasiči - podoblast I, písm. a)
Preventivně výchovná činnost a písm. b) Požární sport. Dle programu lze v uvedené podoblasti přidělit
dotaci v maximálni výši 30.000,00 KČ.

30.000,00 Kč

Navrhovaná podpora:

2

Sbor dobrovolných hasičů Orlov
Název projektu: Podpora činnosti hasičů a mladých has ičů v Orlově 2020
Stručný obsah projektu: projekt je koncipován na financování celoroční činnosti dobrovolných
hasičů v Orlově. V případě získání dotace budou finanční prostředky použity zejména na náklady
spojené s činnosti mladých hasičů, vzdělávací akce, nákup materiálu a pomůcek pro požární
sportovní soutěže, servis PS12, nákup pracovního hasičského stejnokroje PS ||, pronájem prostoru na
vzdělávací
akce
a soustředění mladých hasičů.
položkový rozpočet projektu:

Vybaveni pro požární sport
Oděvy PS ||
Servis, provoz a údržba PS 12
Soustředěni mladých hasičů
VzdělávacI akce
Propagace, ceny a odměny
Celkové náklady projektu

15.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00
60.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: vybaveni pro požární sport (hadice, rozdělovače, proudnice), pracovni
hasičské stejnokroje, servis, provoz a údržba přenosné motorové stříkačky PS12, soustředěni
mladých hasičů, vzdělávacI akce pro mládež - tradiční výcvik s vodní záchrannou službou, propagace
a ceny do soutěži.
Požadovaná výše dotace:

48.000,00 Kč

Vyjádření OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast I,
písm. a) Preventivně výchovná činnost a písm. b) Požární sport
Žadatel se v roce 2019 v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolni hasiči nezúčastnil žádné z akcí pořádaných
městem Příbram a nesplň uje tak podmínky pro poskytnuti dotace týkající se podoblasti ll Spolková
činnost.
Navrhovaná podpora:

30.000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec
Název projektu: Celoroční činnost SDH Lazec v roce 2020

stručný obsah projektu: účast na kontrolách, závazcích a ostatních vyžádaných akcích. Naučná,
osvětová a preventivní čin nost při pořádáni kulturních a osvětových akcích. Tradiční mezi okrskový
nohejbalový turnaj zakončený společenským večerem.
položkový rozpočet projektu:
Nákup cen do soutěží
Ozvučovací audiotechnika
Sety stolů a lavic
Celkové náklady projektu

1.250,00
12.000,00
18.000,00
31.250,00

Specifikace nákladů: nákup cen pro pořádané soutěže,
audiotechniky potřebné pro plánované společenské akce.
3

Kč
Kč
Kč
Kč
nákup stolů,

lavic a ozvučovací

Požadovaná výše dotace:
25.000,00 Kč
Vyjádřeni OOA
projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přidělenI dotace dle programu pro poskytováni
dotaci na rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči podoblast íl. Spolková činnost
pro tuto podoblast splňuje požadavek získaných 8 bodů pro požadovanou výši dotace

25.000,00 Kč

Navrhovaná podpora:

Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř
Název projektu: Podpora spolkové činnosti a požárního sportu

stručný obsah projektu: úhrada startovného za účast družstva SDH Zdaboř na soutěžích
v požárním sportu, Dále doplněnI výstroje členů soutěžního družstva, Pořádáni kulturních a
společenských
pro občany a děti Zdaboře. Oceněni členů SDH při přňežitosti 95. výročí založení sboru.

položkový rozpočet projektu:
výstroj pro požární sport
Odměny pro děti při soutěžích
Vyznamenáni pro aktivní členy
Startovné na hasičských soutěžích
Hudební produkce
Celkové náklady projektu

3,000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
6.000,00
15.000,00

akcí

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: příspěvek na uhrazeni nákladů souvisejících s účastí na soutěžích v požárním
sportu - startovné, příspěvek na uhrazeni nákladů spojených s nákupem výstroje pro požární sport soutěžní trička. Přátelské posezení členů SDH a občanů Zdaboře spojené s hudební produkci
v hasičské zbrojnici. Oceněni aktivních členů SDH při přňežitosti 95. výročí založení SDH - medaile,
stužky a čestná uznáni.
12.000,00 Kč

Požadovaná výše dotace:

Vyjádření OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovdní hasiči - podoblast l, písm. b) Požární
sport Žadatel se v roce 2019 v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování
dotaci pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolnI hasiči zúčastnil čtyřech akcí
pořádaných
městem Příbram a pro rok 2020 se zavázal zúčastnit v rámci recipročního závazku minimálně pěti
akcí, Splňuje tak podmínky pro poskytnuti dotace týkající se podoblasti ll Spolková činnost.
12.000,00 Kč

Navrhovaná podpora:

4

Česká hasičská jednota Hasičský sbor Příbram
Název projektu: Soutěžně vzdělávací setkaní psovodů záchranných psů
Stručný obsah projektu: soutěžně vzdělávací akce, při které dojde k prověřeni a proh|oubení
teoretických i praktických dovedností z oblasti poskytování první pomoci, plošného a sutinového
vyhledávání osob, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, osvojeni správných návyků z oblasti
BOZP při zásahu. Přednáška specialistů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR
a Městské policie.

položkový rozpočet projektu:
Pamětní triko
Zdravotnický materiál
Označovací světla
Vytyčovací pásky
Tisk účastnických listů
Provozní materiály
Transportní plocha
Propagační materiály
Pohonné hmoty
Hygienické potřeby, odpadkové pytle
Věcné ceny
Celkové náklady projektu

30.000,00
15.000,00
3.500,00
500,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
3.500,00
1.700,00
10.000,00
77.200,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: nákup 120 ks pamětních triček pro účastníky soutěže, zdravotnického
materiálu a transportní plachty pro cvičné stanoviště první pomoci, označovacích chemických světel,
vytyčovacích pásek, tisk účastnických listů, nákup provozního materiálu (fixy, papír, čtvrtky, fólie,
desky, toner), tisk a příprava propagačního materiálu soutěže, pohonné hmoty do zapůjčeného
vozidla pro účely přepravy materiálu, hygienické potřeby (toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo),
pytle na odpadky, věcné ceny pro vítězná družstva.

Požadovaná výše dotace:

50.000,00 Kč

Vyjádřeni OOA
žadatel se v roce 2019 v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovo|ní hasiči zúčastnil pěti akcí pořádaných
městem Příbram a zavázal se v roce 2020 zúčastnit v rámci recipročního závazku dalších pěti akci.
Splňuje tak podmínky pro poskytnuti dotace týkající se podoblasti ll Spolková činnost.
Navrhovaná podpora:

50.000,00 Kč

5

SH - čms Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
Název projektu:Činnost SDH Březové Hory na rok 2020

Stručný obsah projektu: propagace SO H Březové Hory, soustředění a vzdělávání hasičské mládeže
SDH Březové Hory a občanů města Příbram, startovné na soutěžích a pořízeni hasičské výzbroje
a výstrojepoložkový rozpočet projektu:
Kancelářské potřeby
Promítací plátno
výstroj ps l, ps ||
výzbroj na požární sport
Materiál na údržbu historické techniky
Soustředěni mládeže
Vstupné
Renovace historické techniky
Celkové náklady projektu

10.000,00
13.000,00
15.000,00
6.500,00
5.000,00
7,000,00
5.000,00
1.000,00
62.500,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: nákup kancelářských potřeb, papíru do tiskárny, euro folií, toneru, tvrzených
desek a šanonů. Dále pak k preventivně výchovné činnosti a vzdělávání mládeže SDH Březové Hory
a občanů města Příbram. Finanční prostředky budou použity na akce pro mládež, zaměření na jejich
výchovu a dodržováni zásad požární bezpečnosti, pro aktivní členství a práci. Při těchto akcích bude
hrazeno ubytování, pohonné hmoty, vstupné na kulturní památky, pořízeni výstroje a výzbroje
na požární sport, propagaci sboru a města Příbram (hasičské pracovní stejnokroje PS l a PS ll,
hasičská armatura, hadice, proudnice, požární savice, rozdělovač, sací koš). Částí dotace budou
pokryty náklady spojené s údržbou historické techniky (barvy, renovace poškozených dílů, případně
jejich nákup).
50.000,00 Kč

Požadovaná výše dotace:

Vyjádření OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolni hasiči - podoblast I, písm. a)
Preventivně výchovná činnost a písm. b) Požární sport a v podoblasti II Spolková činnost.
Žadatel se v roce 2019 v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolni hasiči zúčastnil vÍce jak pěti akcí pořádaných
městem Příbram a pro rok 2020 se zavázal zúčastnit se v rámci recipročního závazku na minimálně
dalších pěti akcích.
50.000,00 Kč

Navrhovaná podpora:
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SH - CMS Sbor dobrovolných hasičů žežice
Název projektu'SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žežice

Stručný obsah projektu: z podané žádosti není zřejmý obsah projektu. V této části žadatel vyplnil
popis činnosti spolku.
položkový rozpočet projektu:
Kancelářské potřeby
Oblečení, tašky, čelové svítilny
Sportovní potřeby
Cestovné, nájemné
Celkové náklady projektu

2.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00
13.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Specifikace nákladů: nákup kancelářských a sportovních potřeb, oblečeni, tašek, čelových svítilen.
Úhrada cestovného a nájemného.

Požadovaná výše dotace:

10.400,00 Kč

Vyjádřeni OOA
Žadatel při podáni žádosti o dotaci nepostupoval v souladu s ČI. 12, odst. 2 a ČI. 13 Pravidel pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 a žádost
nedoručil v písemné podobě ve stanovené lhůtě tj. do 29.11.2019 do 14:30 hod na podatelnu MěÚ
Příbram. Posuzovatel měl k dispozici elektronickou podobu žádosti, která nesplňuje požadavky po
.
stránce formálnosti a úplnosti. Zadatel
v žádosti nepopsal účel, na který peněžní prostředky žádá
a ani z příloh žádosti není zřejmé, jaký konkrétni projekt bude dotací financován.
projekt nesplňuje požadavky a hodnotici kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast I, písm. b) Požární
sport a v podoblasti ll Spolková činnost.

Odbor doporučuje vYřadit žádost z dalšího projednáváni.

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 spolků činí:
Navrhovaná dotace Odborem občanských agend činí:

Zpracovala: Mgr. Lenka Soukalová
11.02.2020
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241.400,00 KČ.
197.000,00 KČ.

