
Město Příbram
Odbor sociá|ních věci a zdravotnictví

Název bodu jednání:

Pro jednánIzM
dne: 16.03.2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Text usneseni RM:

Dotace 2020 - oblast sociálni

Rada města Příbram
PhDr. Luděk Fára

v RM dne 24.02.2020, R.usn.č 130/2020

Rada l.doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 oblast sociálni" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdužnosti 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.

1Lukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.

Napsala: Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:

ZMschvaluje-neschvaluje

poskytnuti programových dotací podaných v rámci "Programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2020 - oblast sociální" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni 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 sociálni 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 poskytování dotaci pro rok 2020 - oblast sociální"
schváleném Usn.č. 208/2019/ZM dne 09.09.2019. Podklady pro RM navrhla Komise zdravotní a sociálni
na svém jednání dne 12.02.2020. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši
2.500.000,00 Kč (kapitola 728-OSVZ, prvek 3463).

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci 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 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) nevyhoví-li 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 finanční podporu na rok 2020
Oblast sociální

(celkový objem finančních prostředků 2.5OO.OOO,OO KČ)

č. žadatel * projekt celkové náklady projektu ** výše požadované dotace v Čerpánidotace roce 2019 návrh RM SeniorPointAno/Ne

572.900,00
Kancelářské potřeby 15.000,00/

Telekomunikační služby 7.600,00 l
Mzdy včetně odvodô 425.000,00 l

Poštovné 200,00/
Propagace, tisk 3.000,00 l

Adra, o.p.s. DobrovolnicM v Příbrami Supervizor 2.000,00 l 154.200,00 80.000,00 60.000,00 N
1' ( Ing. Špinka) Kamarád hledá kamaráda Náklady na provoz 36.000,00 l

Cestovné 2.000,00 l
Pojištěni dobrovdniků 3.300,00 l

Dlouhodobý majetek 40.000,00 l
Ostatní mat.náklady na prOvOZ 8.800,00 l

Náklady na akce pro děti a dobrovolníky-
materiál,dárky a jiné 30.000,00

13.768.457,00
(kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek,

ALKA, o.p.s. úhrada nájmu a služeb 'potřební materiál 760.000,00 l
2, , . nájemné 528.000,00 l 400.000,OO 170.000,00 190.000,00 N

(Mgr Mottlova) spojených s nájmem mzdy, OPP 11.048.284,00 l
energie 617.500,00 l

další služby 659.673,00 l
vzděláváni 155.000,00

105.000,00
nákup nových kompenzačních pomŮcek k

Centrum pro neslyšÍcÍ zapŮjčeni , např. sluchadla 15.000,00 l
a nedoslýchavé pro Vzdělávací a osvětová cestovné 15.000,00 l

. . . . Kurz ZJ - lektorka 45.000,00 l 73.0CK),OO 45.000,00 45.000,00 N3. Prahu a Stredočeský Činnost Cnn, O.P.Sv zajištěni a koordinace přednášek 17.000,00 l
kraj, o.p.s. pobočka Příbram školeni a supervize 6.000,00 l

(Mgr. prokopiusová) mobilní telefon pro zaměstnance pro práci s
klienty 5.000,00 l

kancelářské potřeby 2.000,00

Dětský domov vzdělávací, přednáškové a 51.800,00
"Pepa" Příbram - výukové akce (projekt Co "bytováM v horské chatě -16dět 1+

4. 3pedagogové 22.800,00 l 24.000,00 20.000,00 24.000,00 N
Lazec, q.p.s. se děje v nás, děje se i úhrada lektorů 24.000,00 l

(PhOr. Splitková) kolem nás) přeprava osob5 000 KČ

Elrond, z.ú, zkvalitněni služeb 90.908,00
pěstou nským rodinám péče o děti -.

5. (PhDr. Mgr. Eva ., . . 7ä0O0,00 nezadali 6O.OOO,OO N
Burdová, MBA) podporou cinnostÍ Elrond, vzdělávání klíčovych sockálních pracovníků

z.ú, spotřební materlál

491.000,00
tiskový materiál na přthlášky(papir,tonery)

2.000,00 l
nájemné tělocvičen 113.000,00 l

administrativní služby a ÚčetnictvÍ(pom Část)
48.000,00 l

6. Fit senior Cvičeni pro seniory v telefon + internet (poměrná ČáSt) 8.000,00 l 140.000,00 65.000,00 80.000,00 N
(pi Hovorková) tělocvičně i venku školeni lektorů 10.000,00 l

nájem klubovny (poměrná ČáSt) 50.000,00 l
Iektorné 90.000,00

osobní náklady (mzdy, DPP/DPČ):
Lektorné (DPP) 90.000,00 l

Mzda koordinátora projektu (poměrná ČáSt)
80.000,00

7 Charita Příbram úhrada nájmu a služeb 367.392,00Nájem 247.392,00 l 280.OOOÁK) 170.000,00 190.000,00 N
ling. Kala) spojených s nájmem Energie 120.000,00

36.700,00
materiál drobné upomínkové předměty

5.000,00 l
koordinace projektu 10.000,00 l

Propagace 5.000,00 l 21.700,00 nežádal 5.000,00 N8. Sousedé Brod 55" poštovné, telefon 500,00 l
honorář pro lektora 5.000,00 l

naj. prostor 5.000, 00 l
tisk plakátů 5.000,00 l

kancelářské potřeby na projekt 1.000,00
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Žádosti o finanční podporu na rok 2020
Oblast sociálni

č. žadatel projekt celkové náklady projektu výše požadované dotace v . Čerpánínávrh RM SeniorPoint
dotace roce 2019 Ano/Ne

Klub stomiků ILCO, Aktivity Klubu stomiků 40.228,00 0.000,00
-. . nájemné, služby, 40.228,00 30.000,00 Po'námka: A9. ILCO Pribram, z. s - úhrada pronájem zasedacích mÍstností Organizace je v

2.$. ,,
najmu a služeb na členské schůze likvidaa.

30.538.042,00
nájemné 387 .600,00 l

materiál 163.125,00/
HPP 16.209.515,00 l

DPČ 269.355,00 l
OPP 631.228,00 l

ZPP + zdravotní vyšetření zaměstnanci
300.000,00 l

ostatní osobní náklady !35.806,00
vybaveni 28.500,00 l

kancelářské potřeby 46.400,00 l
pohonné hmoty 26.600,00 l

. .. , přeprava osob a materiálu, poštovné, kurýr žadatelLinka bezpeci z.s. Linka bezpečí pro děti a 150.000,00/ podpořen
10" (pi Petrášková) mládež z města Příbram cestovné 32.000,00 l 25.0'00rOO individuálni 25.000,00 N

propagace 4. 261.088,00 l dotací
telefcm 1.648.000,00 l
energie 116.250,00 l

opravy, údržba software 510.000,00 l
vedeni účetnictví, zpracováni mezd, právni služby,

externí spolupracovnici, notář, právni služby
910.364,00 l

výcvik, vzdělávání, supervize, odborné
konzultace, psychoiogické poradenství 482.000,00

l
daně a poplatky 1.993,00 l

odpisy 161.820,00 l
ostatní fi nančni náklady 66.398,00

9.730.430,00
kancelářské potřeby 34.000,00 l
energie - elektřina 81.600,00 l

hrubé mzdy 6.677.560,00 l
odvody pojistného 2.270.370,00 l

energie - vodné, stočné 24.000,00 l
energie - plyn 14.400,00

opravy a udržOvání majetku 15.000,00 l
cestovné 4.000,00 l

služby - telefony, poštovné, internet 50.000,00 l

11, Lomikámen, z.ú. . , služby - nájemné 140.000,00 l . .soaálm služba RE-START . . . . . . 1.599.920,00 nezádah 190.000ÁK) N
( Mgr. Rohlena) skizby - právni a ekonomicke služby 5.000,00 l

služby - ostatní služby (revize, odpady) 17.000,00
l

služby - Školeni, kurzy 70.000,00 l
služby - pojiŠtěni 9.000,00 l

jiné prov. náklady - sdnični daň 2.000,00 l
jiné prov. náklady - supervize 24.000,00 l

vybaveni - DDHM 181.500,00 l
pohonné hmoty 81.000,00 l

ostatní materlá| - hyg.potřeby, literatura, pracovní
oděvy 30.000,00

2.001.996,00
kancelářské potřeby 12.000,00 l
opravy a udržováni 13.000,00 l

hrubé mzdy včetně soc., zdr.poj
1.448.642,00 l

OPP 30.000,00 l
cestovné 15.000,00 l
energie 79.440,00 l

12, Magdaléna, o.p.s. CAS Magdaléna Příbram - telekomunikačnÍ služby 20.074,00 l
,. nájemné 14.640,00 l 150.000,00 150.000,00 150.000,00 N(Mgr. Sklenár) K-centrum Školeni a vzděláváni 25.000,00 l

ekon., účetní, právni služby 21.000,00 l
DDNM 15.000,00 l

supervize 23.200,00 l
ostatní služby 25.000,00 l

DDHM 30.000,00 l
pohonné hmoty 10.000,00 l

ostatní mat,náktady 20.000,00 l
·dravotnický mat. 200.000,00

. . , Podpora sociálních služeb 3.594.780,0013, (M:a,|z::::::vz:m:BkA , pro osoby se zdravotním materiál, vybavení, kance|ářské potřeby

. , , 302.580,00 l 500.000AO 190,000,00 150.000,00 Npostizenim poskytované v nájemné, telekomunikačM služby 501.000,00 l
MBE) Příbrami - úhrada nájmu mzdy,ostatní náklady 2.791.200,00 l
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žádosti o finanční podporu na rok 2020
Oblast sociálni

. . . . výše požadované dotace v , Čerpáninávrh RM SeniorPointč. žadatel projekt celkove náklady projektu dotace roce 2019 Ano/Ne

30.615.000,00
potraviny 30.000,00 l
energie 650.000,00 l

hrubé mzdy 13.874.000,00 l
náhrady nemoci 110.000,00 l

DON na DPČ 53,000,00 l
DON na OPP 250.000,00 l

pojistné ke mzdám 4.716.000,00 l
pojistné k DPČ 17.000,00 l

ostatní osobní náklady 220.000,00 l

, opravy a údržba 970.000,00 lcestovné 15.000,00 l
telefony 8.000,00 l

Oblastní charita Domov sv. josefa Žireč poštovné 35.000,00 l
Červený Kostelec hygienické a rehabilitační ostatní spoje 12.000,00 l 40.000,00 nežádali 10.000,00 n

" . · nájemné 25.000,00 l
". . (Mgr. Melichar) pomůcky školeni a kurzy 50.000,00 l
S3' Pořízeni DNM do 60 tis. 5.000,00 l

strava pro klienty 1.900,000,00 l
jiné ostatní služby 550.000,00 l

daně a poplatky 5.000,00 l
odpisy 2.900.000,00 l

správni režie 2.720.000,00 l
ostatní náklady 5.000,00 l

ostatní nák|ady 140.000,00 l
vybaveni (DHIM) 700.000,00 l

kancelářské potřeby 70.000,00/
PHM 35.000,00/

d robný spotřební materiál 550.000,00

80.000,00
kancelářské potřeby 600,00 l

nájemné zázemí 1.600,00 l
pracovni smlouvy a pojíš. 63.800,00 l
OPP (lektor, externí psycholog) 400,00 l

energie zázemí 1.600,00 l
opravy a udržováni900,00 l

cestovné k uživatelům, na zákonná školeri

oblastní charita , 1.000,00 l
, Poskytovaní rané péče v spoje (telefony, pošta..) 900,00 l., . metodické vedení 800,00 l 20.000,00 5.000,00 10.000,00 N15. Kutna Hora Pribrarm školení ze zákona 1.800,00 l

(RNDr. Otruba) supervize 900,00 l

Z,'; jiné 1.000,00 l
ostatní služby (pojiŠtěni, propagace, odměny..)

"'".- 1.200,00 l
pomůcky pro práci s dětmi 1.180,00 l

' ' dlouhodobý majetek do 40.000,00 - nábýtek a. ... vybaveni 700,00 l
ž '"", pohonné hmoty služební auto 1,600,00 l

nehmotný majetek (AVG.,)200,00

1.236.044,00
'"" Vzděláváni 35.000,00 l

Hmotný majetek 150.000,00 l
Mzdové náklady 850.000,00 l

Služby 80.000,00 l
Telekomunikační služby 5.000,00 l

Propagace 5 000,00 l
Aromaterapie a Vzpomínková terapie

, , 10.000,00 lOb|astnl nemocnice Socialni pobytová služba v polohovací, antidekubitni a mobilizační
16. Příbram, as. Oblastní nemocnici pomůcky 35.000,00 Mobilní vozÍky 22.254,00 146.044,00 100.000,00 140.000,00 N

l(MUDr. Holobrada) Příbram Opěradla do lůžka Proň 16.000,00 l
PU Pěny s paměťovým efektem 9.640,00 l
Polštáře žebrové Profi 5 Meps 4,000,00 l

RehabilitačnÍ míč Gymbal TB 250,00 l
Kineztotapy 600,00 l

Masážni míčky Nopenball 300,00 l
Pomocné žebříky k lôžku 1.000,00 l

Mechanický vozÍk zesílený, nosnost 160 Kg
12.000,00

4.208.640,00
Kancelářské potřeby 20.000,00 l

elektřina 15.000,00 l
osobní náklady vC. odvodů 3.676.707,00

vodné a stočné 13.000,00/
teplo a ohřev TUV 120.000,00 l
opravy a udržování 8.000,00 l

cestovné zaměstnanců 38.000,00/
telefony (včetně internetu) 26.000,00/

poštovné 3,000, 00/
17, Ponton, z.s. NZDM Bedna nájemné 52.000,00/ 484.160,® 150.000,00 190.000,00 N

(Be. Václavů) školeni a kurzy 66.000,00 l
pořÍzení DNM do 60 tis. 9.000,00/

supervize 28.200,00 l
grafik, IT služby 22.500,00 l
jiné ostatní služby 17.500,00 l

jiné provozní náklady (daně a poplatky)
18.733,00/

právni a ekonomické služby 30.000,00/
vybaveni DDHM do 40 tis. 25.000,00/

ostatní materiálové náklady 20.000,00
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Žádosti o finanční podporu na rok 2020
Oblast sociální

č. žadatel projekt celkové náklady projektu výše požadované dotace v , Čerpání
dotace roce 2019 návrh RM SeniorpomtAno/Ne

100.000,00
aktivity spolku (charitativní materiál 10,000,00 l

Radost . . . moderátor 14.000,00 l

18. příbramáčkům, zs. ples, char|tat|vn| karneval, hudba 14.000,00 l 65.000,00 45.000,00 65.000,00 N
, , jarní tvořeni s dětmi a ceny pro děti 10.000,00 l(pi Havelkova) jejich rodiči pronájem prostor 10.000,00 l

reklama 7.000,00

1.979.500,00
Kancelářské potřeby 15.000,00 l
Nájemné a služby 240.000,00 l

Mzdy 1.530,000 l
OPP- 2 osoby 20.000,00 l

Cestovné 5.000,00 l

. Skutečná integrace Poštovné 5.000,00 l
19, Seerius . , Telefon a internet 10.000,00 l

.. , znevýhodněných osob - . . 80.000AO nezadah 70.000,00 N(Mgr. Hajkova) . . Ekonomicke služby 60.000,00 l
nájemné a služby PQjiŠtěni 4.500,00 l

Vzděláváni 20.000,00 l
Jiné služby 20.000,00

Materiál 20.000,00 l
Pohonné hmoty 5.000,00 l

Vybaveni 20.000,00 l
Software 5.000,00

1.300.000,00
drobné vybaveni 10.000,00 l

Iektorné, přednášková činnost 60.000,00 l
DPP kontaktní pracovnici, lektoň

120.000,00 l
hpp projektový manažer 40.000,00 l

tiskové služby, grafika 10.000,00 l
20. Společně, o.p.s. Senior Point - kontaktní kulturní, volnočasové aktivity 180.000,00 l

(Ing. Carda) místo pro seniory oslavy svátku seniorů 100.000,00 l 800.000,00 600.000,00 796.000,00 A
cestovné, zájezdy, autobusová doprava

150.000,00 l
provozní náklady (internet, Úklid, ...)

25.000,00 l
kancelářské potřeby 35.000,00 l
drobné občerstvení 30.000,00 l
kancelářský nábytek 40.000,00

Společnost pro Podpora pravidelné fyzické
podporu lidí s aktivity - realizace 20.000,00

21 mentálním , ,postižením v ČR, terapeutických činností Poplatek za 1 cvôčební hodinu lx týdně 10.000,® 10.000,00 10.000,00 N
pobočný spolek mentálně postižených 500,00 x 35 týdnů 20.000,00

(p. Štefák) osob

5.312.088,00

22, Stéblo Odlehčovací služba pro materiálové náklady 389.000,00 l
., , . nemateriáiové náklady 217.000,00 l 30.0OOAO 10.000,00 3O.OOO,OO N1Mgr. Homolková) pnbramske občany osobní náklady 4.706.088,00

20.000,00
V kancelářské potř. a tonery 1.250,00 lSvaz telesné pronájem zasedací místnosti nebo sálu

23. postižených v čr, z.s. Činnosti v registrovaných 5.000,00 l 16.000,00 16.000,00 1(looo,oo n
o kresni organizace sociálních službách Vzdělávací, výukové a přednáškové akce

. . . 13.000,00 l(pi Burianova) literatura spojená se vzdělávací, výuk. a
přednáškovou akci 750,00

17.074.000,00
kancekiřskÉi potřeby1 15.000,00 l

energie 130.000,00 l
mzdové náklady (23,3 úvazku) 9.791,000,00/
odvody soc. a zdravot. pojlštěnľ 3.329.000,00

l
opravy a udržování 350.000,00 l

"· · - · · - telefony 325.000,00 l
24. žIvot 90 Tisnova pece pro občany cestovné 60.000,00 l 120.000,00 nežádali 0.000,00 N

(Mgr. Lorman) města Příbram školeni a vzdělávaní 100.000,00 l
supervize 40.000,00 l

doprava - výjezdy 600.000,00 l
remontáž a demontáž terminálních stanic

1.100.000,00 l
ostatní služby 266.000,00 l

DDHIM 900.000,00 l
ostatní materiálové náklady 68.000,00

123.334.703,00 5.289.252,UU 2.500.0OCLOO
* červeně jsou označeny organizace, které jsou registrované a mají ,,statut" poskytovatele sociálni služby
** v celkových nákladech projektu jsou tučně uvedeny položky, které jsou součásti žádosti o programovou dotaci města Příbram

Zpracovala: Mgr. Barbora Vackov
26.2.2020
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