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Město Příbram
Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Revokace R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 - oblast sociální

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Text usnesení RM:

Rada města Příbram

PhDr. Luděk Fára

v RM dne 04.05.2020, R.usn.č.296/2020

Rada l.revokuje
R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020.

ll.doporučuje
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2020 - oblast sociálni" formou účelové dotace dle předloženého návrhu
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni 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.

Napsa a: Mgr Barbora Vacková

Návrhy na usneseni:

ZMschvaluje-neschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci "Programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 - oblast sociálni" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého 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 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 sociálni jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu
kapitoly 728 - OSVZ na rok 2020: ANO

Vzhledem k nouzovém u stavu a mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou České republiky
v souvislosti s pandemii způsobenou koronavirem revokuje Rada města Příbram svoje usneseni
R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

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

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

É



V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou České republiky došlo
s účinnosti od 12,03.2020 k omezení shromažďování osob a k zákazu různých společenských akcí.
Tato opatření zásadně omezila činnost organizaci také ve městě Příbram.

Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace podané v rámci vyhlášeného ,,Programu pro
poskytování dotací pro rok 2020 - Oblast sociálnř' schváleném Usn.č.208/2019/ZM. Tyto žádosti byly
dne 12.02.2020 projednány v Komisi zdravotní a sociální a dne 24.02.2020 Radou města Příbram.
ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 2.500.000,00 KČ
(kapitola 728-OSVZ, prvek 3463).

Tímto materiálem předkládá OSVZ nový návrh na rozděleni dotaci v oblasti sociálni snížený
O 10 %.

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 nebudou moci možná uskutečnit, nebo jen v omezeném
rozsahu. Ustala také samotná činnost organizaci. Lze předpokládat, že za těchto okolnosti budou
náklady na činnost organizaci nižší, než tomu bylo v předchozích letech. OSVZ proto předkládá návrh
na plošné sníženi původně navrhovaných částek v dotačním programu Oblast sociální 2020,
a to o 10 %. Ušetřené prostředky tak mohou být využity na pokryti neočekávaných nákladů města
vzniklých v souvislosti s pandemii.

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

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 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) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů.



Zadostl o finančm podperu na rok 2020

Oblast sociálni

(celkový objem finančních prostředků 2.2SO.OOQOO KČ

. vYše požadované dotace v původní návth nový návrh RM Č"p"mč. žadatel ° projekt celkové náklady projektu " , , 5e,ůorPdnT
dotace roce 2019 RM 24.02.2020 smženyo10% Ano/Ne

572.900,00
Kancelhřské potřeby 15.0DCL00/

Tdejromunikačd sluŽby 7.600.00 l
Mzdy včetně odvodů 425 000.00 l

POHOvM 2OO,Oä'
Propagace, tisk 3.000.OC l

Mra, O.P.S. Dobrcvolnictvi v Přibramí Supervkor 2 .000,00 l
1.

( Šptnka) Kamarád hledá kamaráda Nbkledy na Provoz 36.000.® ,' 154.200,00 80.000,00 6O.(XX),OO 5ALOOO,OQ N
Cestovné 2 .000,00 '

Pojfšténi dobmvolnckÔ 3 3ň0.00 ,'
Dlouhodobý majetek 4Cl 000,00 ,ľ'

OsWtnl mat.náktädY na provoz 8-800,00 l
Náklady na Dkce pro dětí a dobtovolňikY-

maWňál,dárky jme 30 000.00

lj.768.457,00
(kancelářské potřeby, drobný hmotny rnójetek.

sporřetmi materWš 760.000,00 l

2, alka. o.p.> úhrada nájmu a služeb nájemné 528 000.00 l 4CKLOOO,OO 170 000,00 190 (XJQOQ ]7] OOQOO N
!Mkr spoj'enÝch s nájmem mzdy, OPP ll.048.284.00 l

energie 617.500,00 l
dBlSi 8hjžDY 659.673,00 ĺ

udélěváni !55.000.00

105.000,00
Centrum pro nákup novycb kompmzačnách pomŮcek k

nedyŠici a zdpŮj¢énŕ . např. skjchadla 15.000,00 l

, VIděľávaá a osvětová c=tovné 15.000,00 l
3. nedostychavé pro .. Kurz ZJ - bektorka 45.QD0.00 l

. činnost CNN. o.p.s., . 73AO0,00 45 000.00 45 moo 4OSOO,(X) NPrahu a St/edďesky . . zajMěm a koordimce přednibšek j 7.000,00 l
pobočka Příbram řkolenĹ a supervize 6.000,00 l

O P s momlni telefon pôd zaměstnance p'o práci s
(Mp' P ' · : íl. ·.- . al knemy 5.000,00 l

kancelářské potřeby 2 .000.00

Dětský domov vtdělávaci, přednáškové a SL8U0,00

4, "Pepa" Příbram - vÝukové akce (p'ojekt Co "bytovárú v hondué motě -16dét í+22.800,00 l 24.%OAK) 20 000,0Q 24,000,00 21.600,00 N
Laaec, o.p.s. se deje v nás, deje se i úhr»d8 lektorO 24 000,00 l

(PhOr. Splitkovó) kolem nás) preprava osobS 000 kč

. ikvahtněni služebElrond, lu. . 91).908,00
5. (PhOr Mqt Ev, pe'lounským rodinám péče o děti 70.000,CK) nežadah 60.0®,® 5&000,00 N

Burdová. MBA) pDdpo¢ou činnosti Ehond, "Zděláváni klf&vých mdiblních pracovnikÔ&potřebnf meterl6l
r U.

491.000,00
1F$kový materiál na př|hlášky(papr.(one'yj

2.000,00 l
nbjémné těHcvdčen l l 3 000.00 l

Bktžby a Účetnicrvf (pom.
Ust) 48.000,00 l

6, Fir senior Cvičeni prO semo'V v Kelefon + Ďnterneľ (poměrná ČáSt) 8 000,00 l l40.000,00 65.
(pi Hovorková) télocvtčně l venku ikoteni lektorô ]0.000.00 l 000,00 80.000,00 72AJOO,00 N

nájem ktUbovny (poměrná ČáSt) 50.000.00 ,'
lektotné 90. 000,00

osobní nákLMY (řň?dY, DPP/DP'Č :"
Lektorné (OPP) 90.000,00 l

Mzda koordônbtora pFojcktu (poměrná USt)
80.000,00

7. Charita Příbram úhrada nájmu a služeb 367.392,00
, , Nájem 247.392,00 l 280.000,0U 170 OCK).® 190 000,00 m.moo NKala) spogenych s najmem Energie ]2C 000.00

36 700,00
marená' drobné upomínkové předměty

5.000,00 l
kQordinem projektu IQ .000,30 l

propagace 5.000,00 l ..8. Sousede Brod 55" poštovné. letem 500.00 l 2L700,00 ne?ada! 5.OOCLCK) 4.500,00 N

honOrář pro lektora 5 000,00 l'
mj. prostor 5.0®,00 l
tisk plakibtô 5.000.00 l

pQtřébY na projekč 1.000,00
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bdosn o fiňančni podpOru na rok 2020
Oblast socialm

č. žadatel projekt celkové náklady projektu "ýše požadované dotace v pŮvodní návrh nový návrh RM Č"rpániMořPomt
dotace roce 2019 RM 24.02.2020 sniženýo10% Ano/Ne

, Aktmty Klubu stomiků 40 ?28,00 0.000,00
9. Klub stomiku ILCO, . . nájemné, shjžby. PcRnámkaILCO Příbram, I s- úhrada . 40.228,00 30 OU0,00 0.000,00 a

Z,5. , , proná)em miEtnost¶ je vnajmu a s¶uzeb na členské $chôze lÍkvíd»ci

30 538.042,00
nájemné 3é7.600,00 l
materiál ]53.12$.0O/
HPP ]6.209 5]5,0(1 l

DPČ 269.355.00 l
OPP 631,228.00 l

Zpp ujravotni vyšerřeni íaméstnancj
300.000,00 l

0$ldlM osobňi nákhdoY 135 806,00
vybaveni 28.5®,00 l

kancelářské potřeby 46.400,00 l
pohonné hmoty 26 600.00 l žadatel

přeprava OSOb a matenáíu, poštovné, kurýr
' k Q t...·7. ,· .· Linka bezpeä pro děti a ISO 000.QO/ podpořen

10. . 25.0OOAO . 25 000.00 22 50K).0'0 N
' . mladez z města Příbram cestovné 32.000,® lprop»g»ce 4.261 .088,00 l dotaú

telefón 1,648.000,00 l
energe 116 250,0C l

OPrávV, ®dbá software 510.000,00 l
veceni učetmctvl, zpracování mezd, právni

sľuZDY, exľemi spompracovnki, notář, právni
slu2by 910 36A,OC l

vÝcvik, vzděláváni, supervize, odborné
konzulľace, psychokgi¢ké puadensevi

482.0OCL00 l
dané d poplatkv ].993,00 l

QdlXsY }6} .820.00 l
ostarni nnančn: náklady 66.398,00

9.730.430.00
kance|ál$ke pQtřébY J4 000,00 l
energie - elektřina 81.600,00 l

hrubé mzdy (S 677 560,00 l
odvody po)'stnéh0 2.270.370,00 l

emrgie - vodné, stoHé 24, 000,0C l
enenie - plyn 14.400,00

opravy a uadováni nWetku IS .000,0'0 l
cestovné 4.000,00 l

Služby teiefony, pošcovm!, mterneľ 50.000,00

11, Lomikámen, lu . , . . . lsocôalm škuba RE -START $1uzby - nájemná 140.000,00 l 1.599.920,00 nežádah 190.000,0O l n.ooo,0o N
l Mfŕ s}cjZDy - pfávm a ekonomcké $1uZby 5.0QO,QO l

slutby - ostatní sQuttjy (revize, odpaáy)
17 000.00 l

slu2by - ško'eni, kuny 70.000,00 l
$lůZbY - pojršeéni 9.000,00 ,'

]¶ňé prov, náklady · sllnčm daň 2.000.00 l
µné pňov. náklacly · superAte 24.000,00 l

vvbmveni - DDHM 181.500.(}0 l
pohonné hmoW 81.000,0C l

ostatní materiál - hyg potjÉbY, ltterarura,
pracovni oděvy 30 .000,00

2.D01.996,00
kancelářské potřeby 12.000,00 l
opravy a uórZovani L3.000.CC l

hrubé mzdy včetně 6oc., Mr.poj.
1.448 642,00 l

ope' 30.000,00 l
cemovné IS .QO0,ŮÚ l
energie 79.440,00 l

12, MagdaNna, q.p s CAS Magdäéna Příbram feôekomuMkáční 6áuŽbV 20 074,00 lnájemné 14 640,00 l 150.0OOAO 15OAXX),OO 150.0OCLDO 135.0OOÁX) N
(Mgr Sklcnaú K·centrum školéni a vzdéláváni 25.000.00 l

ekon úterní, právni sĹužbV 2J 000,00 l
DDNM 15.000,00 l

9úpervke 23.200,00 l
omatrú 6hÁby 25,000,UO l

DDHM 3(LOOCLO0 l
pohonné hmory JO 000.00 l

ostatM mat.náklMY 20.000,00 l
Mravotnlcký mm. 200 000, od

. Podpora souáinich služeb 3.594.780,00=::::: ,::::A p'o se zdravotním ma'""ä1. vybaveni, kanemätské potřeby

13 l g . . 302 580.00 l 5OO.OOQAO ]90,000,OQ 1SCLOOO.OO 135 000,00 N
HABE) postiŽemm poskytované v nájemné, $1uZby 501.000,00 lPřibrami · úhrada nájmu mzdY,0$tätni nátdädY ?.791.200,00 ,'
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u ňnančni podporu na rok 2020
Oblast sociálni

č. žadatel projekt cetkové náklady pTogektu "ýše požadované dotace v pŮvodní návrh nový návrh RM Č"'poniSemorPoint
dotace roce 2019 rm 24.02.2020 snížený o 10 % Ano/NE

30.615 000.00
pM'awny 30.000,00 l
energáe 65(J.000,OQ l

hruoe 13 874.000,00 l
náhrMY nemoci l]0-00ň,00 .'

DON na DPČ 53.000,00 l
(Jón na Opp 250.00{),00 l

po)rstné ke mzdám 4.7]6-000,00 ,'
p3jrStné k DpČ 17 000.dc l

ostarni osobm MklMy 220 000,00 ,'
opravy Údržba 970 0ŮÔ,ÔŮ l

cestovné i SJJQO,00 l

. teleWY 8 000,CK) ,'Domov sv. Josefa Žôrec Mtovné IS 000,00 l

14. Ĺ · " hYElenické a rehabditačni cmatni spoje I2.000,00 l 40.(XX),00 neZádalt JO cmou Pp N

· nájemné 25.000,00 lpomucky škbNňi a kuny 50.000,00 l

poňzeni DNM do 60 hs 5AO0,00 l
strava pro klienty 1.900.000,00 l
jiné ostatní 5lů2bY 550.00C,00 ,r

aané a poplatky S 000,00 l
odpisy 2 9QK).OOC,OC1 l

Správni rehe 2.720.000.00 l
ostatní náklaay 5.000,00 l

ost&tni nákbdY l40.000.00 l
vybaveni (DHIH) 700.00D,00 l

käncelářské potřeby 70 -000.0 D!
PHM 35.000,00/

drobný spotřební materlbl 5 50.000',00

80.000,00
kanceWřské potřeby 600,00 l
nájemné zázemt 1.600.00 l

pracovni »mlouvy a pojIL 63.800.00 l
Opp (lektor. externí psYchobog) 400,00 l

cnergpt 2ázcmi ].600,00 l
oprovy udržováM 900,00 l

cestovné k uživatelům, m 2i6kontU škoóenó
l G00.00 l

IS. POsk ý'tOváni rané péCe v spoje (teKKmv, pošLa..) 900,00 l
.. rmočjKkc vedeni 800,00 ,' 20AX),00 5.(XX]OO 10AKX),OO 9 OQQOO NPribra'm školení ze zákona 1£0'0,00 l

supeNl2é 900,00 l
)ôné ].000,00 l

osLatni SíulDy (pojšléni, propagace, odměny..)
1.200,00 l

pomôcky pro prád s dětmi ĺ 180,00 l
dlouhodobý majetek do 40.0DCLOO · náoňek a

vybaveni 700,00 l
pohonné hmoty sluZetmi auto 1.600,00 l

nehmotný majetek (AVG )200,(10

1.236.044,00
Vtdéh6vbd 35.000.00 l

Hmomý majetek ]50.ôOŮ,UCI l
MMOvC nóktBdV B50.(K)O on l

Služby 80.000, 00 l
TetekomuMkDČŇ WUŽbY 5 COQ,00 l

PropDUct 5.000,00 ,l
AromMerbpie VtWmjnkovb terapie

10.000,0Q '
obbasmó nemocnice Socálm pobVtcíva sluiba v PolohDYäCĹ, a m+mačni

16. Pl'ibram, a s. Obkstni nemocmci pomůcky J5 000,00 MobilnÍ voNky 146.044,00 1OO.OOO,OO 140.0OOAO 126 000,00 N
22 254,00 l1MUDr Hdobtada) Plébram OpěrMW do lôtm Profi 16 000,00 l

PIJ Pěny b paméťbvým efektem 9 640,00 l
PoltUře Žebrové Proň 3 Meps 4 OOD,00 l

RéhBbHKačnĹ míč GVmboh TB ?50.00 l
KlmzMMpY 600,00 l

MnUŽní míČky NopenbM 300,00 l
Pomocné žebňky k JůZku ].000 OD l

Mecmmcký voúk zesňený, nosnom 160 Kg
j2.000,00

4.?08 640,00
KanceláHké potřeby N 000.00 l

elektřina IS 00D.G0 l
oBobni nbklaay vC. odvedô 3 676 707,00

vodné b Ročné 13.001).00/
tepto a ohřev TUV 120 000,00 l
opcBvý Mňováni 8.000,00 l

cmovné zaměstmnců 38.QOO,00/
telefony (včetně internetu) ?6.000,DQ/

poštovné 3 000.00/
17. Ponton, i.s NZDM Bedna nájemM 52 000,00,' 484.160,(X) 150DOO,0O 190 (XX).® 171 (XX),® N

(Be Vaclawů! ŠkolenÍ m kurry 66 000,00 l
pořízeni DNM do 60 ú6. 9.000,CNj/

sWenMe 28 2eo.on l
9ř3ňk, IT služby 22 500,01) ľ
jiné omtnf 1dužbV 17. 500.00 l

jmé provozní nákkdy' (dane a poplatkr)
IB 733,00/

právní a ekúnomcke SltjZby 30.000,00/
vybaveni DDHM do 40 ti6. ?5 000.00/

ostatní mateňálQvé náklady 20.000,00
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Zádostř d fjnaňCnt podporu na rok 2020

Oblast soctalm

č. zadatel projekt celkové náklady p'ojektu "ýše požadované dotace v pUvOdnl návrh nový návrh RM Č"'páM" ' SeniorPoint
dotace roce 2019 RM 24.02.2020 sniiený o 10 % Ano/Ne

]00.000,QQ
aktwity spolku materlál 10.000,00 l

Radost moderátor 14.000,0C l
. , ples, chantatqvnl karneval18. phbramáčkum, 1.$. . . . hudba 14.000,00 0' 65.000,00 45 OOCLDO 65AO0,00 58.500,00 N

jarní tvorení s detmš a ceny pro děti 10.000.00 l
(pt Havelkova) jejich rodČí pronájem prostor ]0.000 .00 r

reklama /.00ň.QQ

1.979.500,00
Kancelářské pôŮebv 15.0(J0,00 l
Nájemné Flúžby 240 Oň0.0(j ,'

Mzdy ].530,000 l
OPP- 2 osoby 20.000,00 i

Cestovné S 000,00 l
Skutečna tntyrace PoBovné 5.0Q(J,OO i

19. Seerius . . Teiefůn a mretnet IO.000,00 l . .
. znevyhodnenych osob - 8OAXX),00 nezadah 70.00QOO 63.0OCJJX) N|Mgr Hajkova) .. EkcmořnKké $hňby 6O.OOO.CO l

nájemné a SluŽby' Pojištěni 4.500,00 l
VZděláváni 20.000,® l
Jiné shjZbY 20.OQ0,00

Materóál 20.000,ŮO ,'
Pohonné hmoty S 000.00 l

vYDäveni 20.000.00 l
SoRware 5.000,00

1.300.000,00
drobné vybaveni 10.000,00 l

lektorné, pFednlhškovb ánnost 60 000.00 l
OPP koňt8ktM pracovnia, Nktoři

120.000,00/
hpp př9jéktQvý f q ;;j ,I 40.ckxl00 l
tiskovť $luŽbV, qraňkb lC,000,00 l

20, Spde'čně, o.p.s. Senior Point - konrakrni kultumÍ, aktlvlry ]80.00(j,00 l 800.0QOAO 6OO.OOO,(X) 79600O,CK) 716AOO,00 A
(Ing. Carda) misto pro šemory osľovy wátku 6cMorů JOO 000,00 l

cestovné, rá)exdy, autobusovb doprava
]SQ.OQQ.00 l

provoxrů náklady (internet, Úkííd, ...)
25 000,QQ l

koncelbřské potřeby 3S 000,00 l
drobné obbemvenl 30.000 ,DO l
kMKďářský nábytek 40 DOQ.OC

Spdďnost pro Podpora prawdelné fyzické

podporu lidi s aktiwty - re:Mace 20.000,00

21. mentálnímpostižením v ČR, t"'apeuhckých činnosu poplatek za l cWčebM hodinu lx rydně lOOOO,00 IQ 000,00 10.000,® 9.OOO,(X) N

. mentálně postňených 5óo,oo x 35 týdnô 20 000,(10pobočný spdek
osob(p Štefák)

5.3]2.088,00

22. - - Odlehčovaci služba pro náklady 389.000,00 l
.. nematerWtové náklMY ?17 0DD,OD l 30AO0,00 10.0(XJ,00 30.0(X),(K) 27.0U0.00 N(Mµ Homolková) pribramske občany osobní náklady 4 706.088 OD

20 000,(}0

Svaa téNsné poů. a tonery l 250.00 lPronájem mÍstnostj nebo Ukj
23, postliených v Cr, z.s ČinnoAi v registmwných 5.000,00/ 16.000,00 16AXX),OO JO CKX),00 9AJOCLOO N

- okcesnl organkace $Oáalnkh službach VMétámd, výukové přednáškové íbkce
J3.0Q0.00 l

(pt literatura @ojená vzdělbvDd, výuk. a

přednáókovou Heči 750,00

]7.074.000,00
kancelářské potřeby1 15 000.00 l

enér'q± 130 000.00 l
mzdové MklMY (23,J úvaiku)

9 79] ,000,00/
odvody boč. zdravot, pojkštěni

3.329,000,00 l
op'avy a u¢)rtw&ni 350.ODO,00 l

24. 2ivOt 90 Tísňová péče pro občany telefcmy 325 000,00 l 12CLOO0,00 nežádah O OQQCK) O CKJO,00 N
(Mgr Lc>'mam města Přibrám cestovné 60 ŮŮ0,0[) l

škeľem a vzdélávam I00.000,00 l
supervize 49.000,00 ,'

dopíava - vÝ)ezdy 600.000,00 ľ
remontäž a demontáž rerminblnich stanic

].100.000,00 l
ostalnt sluZby ?66.000.00 l

DDHXM 900.000,00 i
o«atni náklady 68.000,00

123.334.703,00 5.289252,00 2.5OQ(XKL®
" červeně jsou označeny' orga nizace, které jsou regtstrované a mají ,,statut" poskytovatele 3ociá|ni služby
"" w celkových nákladech ptojek'ľu Išou tuČně uvedeny poloŽky. kte'é jsou $OuČást\ Žadostio proiµamovou dotaci města Příbram

Zpracovala: Mgr. Barbora Vacková
16 4.2020
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