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Dodatek k materiálu č. 10 Dotace 2020 Životní prostřědl

Město Příbram
Odbor životního prostředí

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Název bodu jednání:
Revokace R.usn.č.98/2020 ze dne 10.02.2020 - Dotace 2020 - Životní prostředí

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města
Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostředí

v RM dne 04.05.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.312/2020

Rada l. revokuje
R.usn.č.98/2020 ze dne 10,02.2020.

||. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2020 - oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti
zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

Ill. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
18.05.2020.

Napsala: Alena Vilímková ,

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2020 -
oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím 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 životního prostředí jsou zahrnuty ve schváleném
rozpočtu kapitoly 723 - OŽP na rok 2020: ANO

Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou České republiky
v souvislosti s pandemií způsobenou koronavirem revokovala Rada města Příbram svoje usneseni
R.usn.č.98/2020 ze dne 10.02.2020 ve znění:
Rada doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2020 - oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění 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.

Tímto materiálem předkládá Rada města města nový návrh na rozděleni programových dotací
v oblasti životního prostředí snížený o 20 %.
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Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace podané v rámci vyhlášeného ,,Programu
pro poskytováni dotaci pro rok 2020 - oblast životní prostředí". Tyto žádosti byly dne 09.01.2020
projednány v Komisi pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě a dne 10.02.2020 v RM. ZM
schválilo na tyto programové dotace částku 300 000,00 KČ.

S účinnosti od 12.03.2020 došlo v souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními
vyhlášenými Vládou ČR mj. k omezeni shromažďováni osob, zákazu kulturnIch a společenských akcí,
uzavřeni škol. Tato opatření zásadně omezila činnost organizaci také ve městě Příbram. Některé akce
plánované na rok 2020 u projektů podaných v rámci programových dotaci v oblasti životního prostředí
lze uskutečnit v jiném než původně plánovaném terminu, některé se nebudou moci uskutečnit vůbec
nebo jen v omezeném rozsahu. Lze předpokládat, že za těchto okolnosti budou náklady na plánované
projekty nižší. Ušetřené prostředky tak mohou být využity na pokryti neočekávaných nákladů města
vzniklých v souvislosti s pandemii.
Dne 24.04.2020 byla s celou situací seznámena předsedkyně Komise pro životní prostředí, ekologii a
zeleň ve městě a navrhované sníženi bere na vědomi bez připomínek.

Na základě uvedeného RM na svém jednání dne 04.05.2020 revokovala svoje usneseni ze dne
10.02.2020 a předkládaným materiálem navrhuje ZM schválit plošné sníženi původně navrhovaných
částek v dotačním programu v oblasti životního prostředí, a to o 20 %.

Dle Pravidel pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2, bude
schválená dotace vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily 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. Pro oblast životní prostředí byl program schválen
ZM usn.č. 206/2019/ZM ze dne 09.09.2019. O dotaci na účel stanovený v tomto programu může
požádat každý žadatel, který splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory
z veřejných prostředků z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: seznam žádosti s návrhem na přidělení dotace

2



výše požadované Původní Nový
ZM Poskytnutá

. Náklady podpory
Návrh návrh RM z návrh RM - dotaco r.

schvállloČ. Žadatel projekt . PopIs projektu, specifikace nákladu projektu (kč)
l

komise 10.02,2020 snížení na 2019 (KČ),
V Kč V'Ô (KČ) (KČ) 80 'l (KČ)

q projekt

Dvoudenní zážitková vzdělávací výprava 8500,00
Ponton, z.s., do přírody pro děti využivajicI služeb

1. Školní 176/1 Cesta z města NZDM Bedna v Příbrami - cestovné, 17 600,00 14 080.00 80 10 800,00 10 800,00 8 640,00
312 00 Plzeň . . . Ke kořenům
IČO: 64355756 vstupne, mater|ální zabezpečeni vyprav,

drobné odměny, mzdové náklady

. Péče o bezprízorni kočky, které jsou poPřibramské kočky, z.s. Péče o bezpr|zorn| kastraci vypuštěny na krmících místech ve
Brodská 99 kočky v Příbrami a

2" 261 01 Příbram VIII ' obcích spadajicich pod městě - zaµštěni krmiva, sledováni 122 400,00 97 920,00 80 25 000,00 45 000,00 36 000,00 vznik spolku

IČO: 08377740 město Příbram zdravotního stavu, besedy pro školní děti 9/2019
o životě koček a jak se k nim chovat.

zajištění zdravých včelstev v Příbrami, 14400,00
český svaz včelařů, zabezpečeni činnosti dětského
z.s., základni včelařského kroužku - reprezentace

3, o'ganizace Příbram, Zdravé včely - zdravá Včelařiků na celostátní soutěži "Zlatá 18 000,00 14 400,00 80 14 400,00 14 400,00 11 520,00 Včely a
Dlouhá 163, příroda včela", nákup a aplikace léčiv, vyšetření příroda v
Příbram Ill včelstev, školení, přednášky a osvěta Příbrami
IČO: 61903329 klasického včelaření a mj. i nového trendu

tzv. městského střešního včelaření.
Seznamováni děti s přírodou, vysvětlení 40500,00
významu čistého ovzduší pro život,

Mateřská škola
. exkurze, vycházky - doprava do méně4, Klubíčko, Okružni 200, Na vzduchu, můžeme . . . . Nohama na

. . . pňstupnych lokaht (jince, Obecnice, 52 000,00 41 600,00 80 41 600,00 41 600,00 33 280,00261 01 Přibram zpívat ejchuchu VoItuš, Hvožďany, Brdy), exkurze Písek, zemi i pod
IČO: 75033917 Dům Natura, didaktický materiál, materiál zemi

na experimenty, dokumentaci zážitků.

5000,00
Využiti pozemku města v k.ú. Brod u
Příbramě k výsevu lučního kvítí, motivace

Brod 2020 - krok pro . . Brod 2020 -
občanu k tvorbě a ochraně životnlho

5. lepši budoucnost, 4. . . 55 000,00 25 000,00 45 5 000,00 5 000,00 4 000,00 krok pro lepší
prostředí - nákup rostlin, květin, mdčovaci

část kůry, substrátu, semínek, úprava místa, budoucnost,

propagace. 3. část

Seznam žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2020
oblast: životní prostředí
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Seznam žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2020
oblast: životní prostředí

výš8 požadované Původní Nový Poskytnutá
l

. Náklady podpory
Návrh ZM

Č. Žadatel Projekt popis proj0ktu, specifikace nákladu i komlm návrh RM z návrh RM - dotaco r.
pro,ektu v Kč w 10,02.2020 snížení na "chválllo 2019 (KČ),

·. . · - V KČ V (KČ) (KČ) 80 % (KČ) projekt

Příměstské tábory pro děti předškolnIho a 45000,00Lesní mateřská škola .
Kozičínský Klabánek mladšího školního věku. Tři týdenní bloky

6. z.s., Kozičín 13, Letní brdské Iesohrátky s tématikou přírody a života v ni - materiál 60 000,00 30 000,00 50 30 000,00 30 000,00 24 000,00 Letní brdské
261 01 Příbram 2020 k realizaci témat táborů, odměny dětem, lesohrátky
IČO: 06149189 zajištění stravy, propagace, odměny 2019

instruktorům.

50000,00
Spolek pro kočku, Zajištění péče o bezprizorní kočky na Péče o

7. Legionářů 345, Péče o bezprizorní území města Příbram - zajištěni krmiVay 60 000,00 48 000,00 80 25 000,00 42 100,00 33 680,00 bezprizorní
261 01 Příbram VII kočky steliva, přípravků proti parazitům, kočky na
IČO: 22902333 dezinfekčních prostředků, doprava. území města

Příbram
Cyklus exkurzi jednotlivých tříd MŠ do 21120,00Mateřská škola,

. přírQdy (orn|tobg|cká, za obojžlve|niky,Příbram VIl, Bratři S dětmi za přírodou v Ekologické centrum Orlov, Ochrana fauny
8. Čapků 278, . .. 27 000,00 21 600,00 80 21 600,00 21 600,00 17 280,00 S dětmi za

261 01 Příbram roce 2020 Hrachov, Dum Nátura) - doprava, zajištěni přírodou v
IČO: 61100374 odborného výkladu, vstupné, zajištěnívýstavy v prostorách MŠ. roce 2019

Akce pro veřejnost zaměřené např. na Den , 62216,00

Spolek DaR (Děti a ptactva, Den Země, Den životního
Rodiče), prostředí, Den úklidu, se zapojením

9. Řadovy 10, Pro přírodu a z přlrody učastniků - nákup výukových pomůcekp 146 000,00 109 500,00 75 109 500,00 89 500,00 71 600,00 P'o přírodu a
262 56 Svatý Jan ll výtvarného materiálu, vybaveni pro z přirody -
IČO: 04957415 polytechnickou dílnu. fotoaparát, tiskárna, , toulky pro

materiál pro dílny, vybavení do polní malé i velké
kuchyně, odměny, reklama, propagace.

.. ... , . . " · ' ' l r"
Ce|k0m .'J ' ' . · ' . " . .· 558 000,00 402 100,00 282 900,00 300 000,00 240 000,01)

Y' ' I f " ·F

Zpracovala: Alena Vilímková, OŽP

05.05.2020
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