Město Příbram
Odbor sociálnIch věci a zdravotnictví
Název bodu jednání:

Pro jednániZM
dne: 16.03.2020

Dotace 2020 - oblast zdravotnictví

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

PhDr Luděk Fára

Projednáno:

v RM dne 24.02.2020, R.usn.č 129/2020

Text usneseni RM:

Rada města
l doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2020 oblast zdravotnictvi" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti 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.
Il.ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.
Napsala:

Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje-neschvaluje
poskytnuti
programových
dotaci
podaných
v rámci
"Programu
pro
poskytování
dotací
pro rok 2020 - 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 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 zdravotnictví jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu
kapitoly 728 - OSVZ na rok 2020: ANO
V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na rozděleni programových dotaci pro rok 2020,
které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 - oblast
zdravotnictví" schváleném Usn.č.207/2019/ZM dne 09.09.2019. Podklady pro RM navrhla Komise
zdravotní a sociálni na svém jednání dne 08.01.2020. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto
programové dotace ve výši 200.000,00 Kč (kapitola 728-OSVZ, prvek 3464).
Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. i bod 2, schválených
ZM dne 10.09 2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm subjektům, které
ve veřejně přistu pněm registru zveřejnili účetní závěrku za rok 2018. 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) nevyhovi-h poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Příloha: přehled žádosti o dotace, stručný popis projektů.

Žádosti o ftnančni podporu na rok 2020
Oblast zdravotnictví

(celkový objem finančních prostředků 200.000,00 KČ)
Čerpáni

C.

žadatel

.
projekt

celkové náklady projektu*

výše požadované
dotace

dotace v roce 2019

návrh RM

SenlorPo|nt
Ano/Ne

1.

ALKA, o.p,s,
,
(Mgr. Mottlova)

Podpora odborníků z rad
zd ravotnického personálu
alka v roce 2020

761.200,00
,,,,,,,,řské potřeby 2.000,00 l
nájemné 36.000.00 l
vzděláváni 8O.OOO,OO/

80.000,00

.,
nezadali

20.000,00

n

25.000,00

nežádali

10.000,00

n

48.000,®

3 5.000,00

3O.OOOÁX)

N

26.000,00

10.000,00

10.000,00

N

50.000,00

40.000,00

40.000,00

N

64.000,0'0

45.000,00

20.000,00

N

50.0'00,00

50.000,00

50.000,00

N

40.000,00

20.000,00

20.000,00

N

mzdy 643. 200.00

50.500,00
2.

FIT SENIOR
(pi, Hovorkova)
,

zdravý senior
(cyklus seniory)
přednášek pro

odměna koordinátora lO.OOO,00 l
občerstvení
7.000,00 lll
propagace20.000,OO
5.000,00
lektorné
sálu &$00,00

3,

Charita Příbram
(Ing. Kala)

·
·
· .
pracovnÍky
Nakup vybaveni
domáci
prozdterénni
ravotni
péče

60.000,00
3 x mechanickY
,q . gWkomev
odlehčený8vozík
5®,00/
37.SOO,OO/
2x tansportni vozÍk 9.000,00/
Sx sedačka do vany 5.000,QQ

Lesní mateřská škola
4.

·""

"

°

Koziansky Klabanek,
z.s.

33.000,00
,

Světovy týden respektu k
porodu v Příbrami 2020

(pi Ostřížková)

lektorné 2O.OOO,QO/

,ropagace 3QO0.00 l
občerstveni 2.000,00 l

nájemné 3.Q(JO,QO l
koordtnace projektu 5.OQCLQO

1.345.330,00

kanceláHké potřeby 3.OOO,OO l
DDHM 5.OOO,OO/
Qstátni' matenálové náklady 5.000,00/
zdravotnický materiál 8O.OOO,OO/
5.000,00 l

5,

Magdaléna, o.p.s.
(Mgr. Sklenář)

.

r

Adlkto|og|cka ambulance
Magdaléna Příbram

Místní skupina vodní
.
.
Českého
čeveneho

kříže Příbram

.

.

·dravotmcké a záchranářské vybaveni 20.000,00/

Ce|Qrocnl
činnosti VZS
.
Příbram 2020

20.000,00

Ob|astn|. nemo¢nlce
.

příbram, a.s,
(MUDr. Ho|obrada)

.

P'ojekty pro pacienty a
osvěta v mateřských Školách

Českého červeného
...
..
krize Pribram

100.000,00
činnost organizace bezplatná stanice první
pomoci

(pi Pospišilová)

zdravomkký materiál 6.ooo,oo l
Nájemné Úř.d ČČK Přibr.m 18.OOO,OO l
Nájemné a 4užby
pracoviště
5.OOO,OO/
phm odl.
2u.0oo,oo
l

Ces:ovné a stravné - zdravotmci 51 .000,00

celkem
*

Dobrovolmcké
centrunV
130.000,00

Hrajem· Si · nemocmcil
Zdrávotni Haunt
Bazálm snmulacel

Nemocn¢ce míří Gb školek

Oblastní spolek
8.

kancelářské
+ adrmmstrattva
2.800,00
ná,emnéporřeby
- garážové
místo 7.200,00
KČ l l
ser-vŕš sánďniho vQztdld - přestavbové úpravy,
ÚCržba 30.000.00 l
povmné revrze zdravotnických přístrojů a servis

(p. Richtr)

7.

nájemné 7.32(1,00 l
ekon., právni dúžDY 6 000,00 l
DDNM 7.OOO,OO l
supervize 24.OOO,OO l
yné sluŽby 5.000,00 l
hrubé mzdy včetně odvodô í.O43.39O,OO l
OPP 91.200,OO

80.000,00

záchranářské služby

6.

energie 39.720,00 l

,,,,,,m,,n,k,čni $1UŽD, 8.700,00 ľ
škojeni a v.děSávánf 15.OOO,OO l

2.560.030,00

383.00OÁX)

v celkových nákladech projektu jsou tučně uvedeny položky, které jsou součásti žádosti o programovou dotaci města příbram

:::::2°0'2':" Mg'. Barbora Vacková
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2®.000,00

