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Město Příbram
Odbor sociálnich věci a zdravotnictví

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Revokace R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 - oblast zdravotnictví.

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Text usneseni RM:

Rada města Příbram

PhDr. Luděk Fára

v RM dne 04.05.2020, R.usn.č.295/2020

Rada l.revokuje
R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020.

ll.doporučuje
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci .Programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle předloženého návrhu
a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti
zveřejnění 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: Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usneseni:

ZMschvaluje-neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého
návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění 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 zdravotnictví jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu
kapitoly 728 - OSVZ na rok 2020: ANO

Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou České republiky
v souvislosti s pandemii způsobenou koronavirem revokuje Rada města Příbram svoje usneseni
R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

Rada
l.doporučujeZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2020 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splněni bezd/užnosti 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.

/l.uk/ádá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.



V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou České republiky došlo
s účinností od 12.03.2020 k omezení shromažďováni osob a k zákazu různých společenských akci.
Tato opatřeni zásadně omezila činnost organizací také ve městě Příbram.

Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace podané v rámci vyhlášeného ,,Programu pro
poskytováni dotaci pro rok 2020 - Oblast zdravotnictví" schváleném Usn.č.208/2019/ZM. Tyto žádosti
byly dne 08.01.2020 projednány v Komisi zdravotní a sociálni a dne 24.02.2020 Radou města Příbram.
ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 200.000,00 KČ
(kapitola 728-OSVZ, prvek 3463).

Tímto materiálem předkládá OSVZ nový návrh na rozděleni dotaci v oblasti zdravotnictví snížený
O 20 %.

Koronavirová pandemie má dopad na intenzitu činnosti organizací, na možnost realizace jejich aktivit
vůbec či na jejich zásadní omezení.
Některé akce plánované na rok 2020 se možná nebudou moci uskutečnit, nebo jen v omezeném
rozsahu. Ustala také samotná činnost organizaci. Lze předpokládat, že za těchto oko|ností budou
náklady na činnost organizaci nižší, než tomu bylo v předchozích letech. OSVZ proto předkládá návrh
na plošné snÍženÍ původně navrhovaných částek v dotačním programu Oblast zdravotnictví 2020,
a to o 20 %. Ušetřené prostředky tak mohou být využity na pokryti neočekávaných nákladů města
vzniklých v souvislosti s pandemií.

Dne 22.04.2020 byl s celou situací seznámen předseda Komise zdravotní a sociální a navrhované
snížení v oblasti sociálni bere na vědomi a nemá připomínky.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. i bod 2, schválených
ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM, bude schvá|ená dotace vyplacena těm subjektům,
které ve veřejně přístupném 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
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu.
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových
§ 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
podpory z veřejných prostředků z ekonomických
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

Příloha: přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů.



o ňnančni podporu na rok 2020
Oblast zdravotnicľvi
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" v celkových nákladech projek1u jsou tuČné uvedeny pobžky, Herě jsou Zadcmi c dotact města příbram
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