
Město Příbram
odbor: Odbor občanských agend

Pro jednání ZM
dne: 15.02.2021

Název bodu jednání:
Poskytnutí dotaci na úseku požární ochrany pro r. 2021 spolkům - sborům dobrovolných hasičů

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

jUDr. Emanuel Pavel, vedoucí OO

v RM dne 25.01.2021, R.usn.č.24/2021 "'7
Text usnesení RM:
Rada města

doporučujezM
schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci
tematické zadání pro oblast: ,,dobrovolnI hasiči" formou účelové dotace dle předloženého návrhu
splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným ke
smlouvy, a to v celkové výši 200.000,00 Kč.

Napsala" Mgr Lenka Soukalová

Návrhy na usneseni:

pro r. 2021
za podmínky

dni podpisu

Zastupitelstvo města
schvaluje x neschvaluje

l) poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro r. 2021 tematické
zadání pro oblast: ,,dobrovo|ní hasiči" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu v celkové
výši 200.000,00 kč.

a

2) uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací ve schválené výši se subjekty na jejich projekty dle
přiložené tabulky za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či
založeným, a to ke dni podpisu smlouvy a v souladu s Pravidly pro poskytování dotaci a návratných finančních
výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými zm dne 22.06.2020, Usneseni č. 394/2020/ZM.

Důvodová zpráva
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnutí programových dotaci pro rok 2021, zpracovaný na základě
žádosti, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotací pro r. 2021 tematické zadáni
pro oblast: ,,dobrovolní hasiči", (dále jen ,,programové dotace").

Tato akce - programové dotace určené pro spolky sboru dobrovolných hasičů je zahrnuta ve schváleném
rozpočtu kapitoly 783 - OOA, prvek 3161 na rok 2021, a to v celkové výši 200.000,00 Kč
- viz Usneseni č. 490/2020/ZM ze dne 07.12.2020.

Programové dotace byly schváleny ZM Příbram Usneseni č. 417/2020/ZM ze dne 14.9.2020. O dotaci na účel
v nich uvedený mohl žádat každý žadatel, který splní stanovené podmínky.

O poskytnutí programové dotace požádalo celkem 7 subjektů v celkové výši 248.00,00 Kč, přičemž všichni
žadatelé, ke dni podáni žádosti, měli splněny finanční závazky vůči městu Příbram a organizacím jim zřízeným či
založeným.

Odbor občanských agend poskytnuti programových dotaci všem 7 žadatelům, po jejich posouzeni
a úpravách ve smyslu ,,programové dotace" (viz příloha 2), doporučuje.

Příloha 1
Příloha 2

PROGRAMOVÉ DOTACE 2021 - oblast "Dobrovolni hasiči" (tabulka).
Poskytnuti dotaci na rok 2021 spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární
ochrany.



Příloha č. 1

PROGRAMOVÉ DOTACE 2021- oblast "Dobrovolní hasiči"

Poř· "ada e projekt Náklady výše požadované podpory Dotace v roce Návrh N::rdhn:M Schváleno ZM
č, Z t l projektu (v KČ) 2020 (v KČ) posuzovatele 25,01.2020 (v KČ)

V KČ V % (V KČ) (V KČ)

SH - ČMS Sbo' Činnost SDH Březové
1. dobrovolných hasičů Hory na rok 2021 62 500 50 000 80 50 000 45 000

Březové Hory

SH ČMS - Sbor Podpora spolkové
2. dobrovolných hasičů činnosti a požárního 12 500 10 000 80 12 000 10 000

Zdaboř sportu

SH ČMS - Sbor Celoroční činnost SDH
3. dobrovolných hasičů 31250 25 000 80 25 000 25 000

LazecLazec

Celoroční Činnost

4. SH ČMS - okrsek Č. 1 dobrovolných hasičů a 72 500 35 000 48 30 000 30 000mladých hasičů v Městě
Příbram v roce 2021

SH ČMS - okresní Práce s mládeží a
5. sdruženi hasičů 50 000 30 000 60 O 30 000

Příbram prevence 2021

Sh ČMS - Sbor Podpora Činnosti hasičů
6. dobrovolných hasičů a mladých hasičů v 60 000 48 000 80 30 000 30 000

Orlov Orlově 2021

PořIzenI přívěsného
Česká hasičská vozíku s plachtou a

7. jednota Hasičský dokoupeni ochranných 65 000 50 000 77 50 000 30 000
sbor Příbram oděvů pro členy HS

Příbram

Celkem . 353 750 248 000 197 000 200 000

Zpracovala: Mgr. Lenka Soukalová
04.01.2021
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Příloha č. 2

Poskytnuti dotaci na rok 2021
spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany

Jednotlivé žádosti o dotaci byly posuzovány dle ,,Programu pro poskytováni dotací na rok 2021". výše
poskytnuté podpory nesmí přesáhnout 50.000,00 Kč a může činit maximálně 80 % z celkových
uznatelných nákladů na akci. Podporu v podoblasti l lze poskytnou v maximálni výši 30.000,00 KČ.
V podoblasti ll činí výše podpory maximálně 50.000,00 Kč. Žadatel může v rámci jedné žádosti požádat o
poskytnuti dotace na svou činnost v obou uvedených podoblastech, přičemž celková výše poskytnuté
dotace nesmí v součtu překročit 50,000,00 Kč.

SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
Název projektu: Činnost SDH Březové Hory na rok 2021

Stručný obsah projektu: propagace SDH Březové Hory, soustředění a vzdělávání mládeže
SDH Březové Hory a občanů města Příbram, startovné na soutěžích a pořízenI hasičské výzbroje
a výstroje.

položkový rozpočet projektu:
· Materiálové náklady
výstroj ps l, ps ||
výzbroj - hadice, savice
Kancelářské potřeby
PC - notebook
Software KPO, OFFICE
Pohonné hmoty
· Nemateriálové náklady (služby)
Přeprava osob a materiálu na soustředění
Propagace k 135. výročí založeni SDH (almanach)
Celkové nákladY projektu

21.500,00 Kč
15.000,00 Kč
4.000,00 Kč
7.000,00 Kč
3.000,00 Kč
1.000,00 Kč

4.000,00 Kč
7.000,00 Kč

62.500,00 Kč

Specifikace nákladů: nákup kancelářských potřeb, papíru do tiskárny, euro folií, toneru, tvrzených desek
a šanonů. Dále pak k preventivně výchovné činnosti a vzděláváni mládeže SDH Březové Hory
a občanů města Příbram. Finanční prostředky budou použity na akce pro mládež se zaměřením
na jejich výchovu a dodržováni zásad požární bezpečnosti, pro aktivní členství a práci. Při těchto akcích
bude hrazeno ubytování, pohonné hmoty, vstupné na kulturní památky, pořízeni výstroje a výzbroje
na požární sport, propagaci sboru a města Příbram (hasičské pracovni stejnokroje PS l a PS ll, hasičská
armatura, hadice, proudnice, požární savice, rozdělovač, sací koš). Částí dotace budou pokryty náklady
spojené s údržbou historické techniky (barvy, renovace poškozených dílů, případně jejich nákup).

Požadovaná výše dotace: 50.000.00 Kč

Vyjádřeni OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytováni dotaci
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast I, písm. a) Preventivně
výchovná činnost a písm. b) Požární sport a v podoblasti Il Spolková činnost. Žadatel
se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolM hasiči se v roce 2020 zúčastnit nejméně pěti akci
pořádaných Městem Příbram. Žadatel se podilel na zajištěni požární bezpečnosti při TřIkrálovém průvodu,
prorMtání letnIho kina a Svatohorské šalmaji. Členové SDH se významnou roli podňeli
na distribuci informačních letáků týkajícIch se opatřeni k omezení šíření onemocnění Covid-19.
Pro rok 2021 se žadatel zavázal zúčastnit v rámci recipročního závazku na minimálně dalších pěti akcích.
Navrhovaná podpora: 45.000,00 KČ
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř
Název projektu: Podpora spolkové činnosti a požárního sportu

Stručný obsah projektu: obsahem projektu v podoblasti ,,Požární sporť' je úhrada startovného
za účast družstva SDH Zdaboř na soutěžích v požárním sportu. V podoblasti ,,Spolková činnost" pořádáni
kulturních a společenských akcí pro občany a děti Zdaboře. Dále nákup drobných kancelářských potřeb
(papír a toner do tiskárny) pro zajištění administrativních činností a cen
pro soutěžÍcÍ děti.

položkový rozpočet projektu:
· Materiálové náklady
Kancelářské potřeby
Ceny pro soutěžíci děti
· Nemateriálové náklady (služby)
Startovné, pojištěni
Hudební produkce
Celkové náklady projektu

Specifikace nákladů: příspěvek na uhrazeni
sportu, přátelské posezení členů SDH a občanů
pro děti při soutěžích pořádaných SDH,
na soutěžích a akcích SH - ČMS, potřeby
kancelářské potřeby.

Požadovaná výše dotace:

2.000,00 Kč
2.000,00 Kč

2.500,00 Kč
6.000,00 Kč

12.500,00 Kč

nákladů souvisejÍcÍch s účastí na soutěžích v požárním
Zdaboře s hudební produkci v požární zbrojnici, odměny
roční pojištěni odpovědnosti pořadatele za škodu

pro administrativu - kancelářský papír, toner, drobné

10.000.00 Kč

Vyjádřeni OOA
projekt splňuje požadavky a hodnoticí kritéria pro přidělenI dotace dle programu pro poskytováni dotací
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast I, písm. a) Preventivně
výchovná činnost a písm. b) Požární sport a v podoblasti II Spolková činnost. Zadatel
se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči se v roce 2020 zúčastnit nejméně pěti akci
pořádaných Městem Příbram. Žadatel se podilel na zajištění požární bezpečnosti při Tříkrálovém průvodu,
prorrňtání letního kina Nový rybník a divadelního představeni lesního divadla Skalka. Členové SDH se
významnou rolí podileli na distribuci informačních letáků týkajících se opatřeni k omezeni šIřenI
onemocnění Covid-19. Pro rok 2021 se žadatel zavázal zúčastnit se v rámci recipročního závazku
na minimálně dalších pěti akcích.
Navrhovaná podpora: 10.000,00 KČ

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec
Název projektu: Celoroční činnost SDH Lazec

Stručný obsah projektu: účast na kontrolách, závazcích a dalších vyžádaných akcích. Naučná, osvětová
a preventivní činnost při pořádaných kulturních a osvětových akcích. Pořádáni již tradičního okrskového
turnaje v nohejbale zakončeným společenským večerem, PořizenI cen do soutěží
a oceněni členů sboru.

položkový rozpočet projektu:
· Materiálové náklady

Materiál
Celkové náklady projektu

31.250,00 Kč
31.250,00 Kč
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Specifikace nákladů: nákup cen do soutěži, nůžkové stany, sportovní vybavení pro pořádáni
nohejbalového turnaje, ocenění pro vybrané členy sboru.

Požadovaná výše dotace: 25.000.00 Kč

Vyjádření OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnoticí kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytováni dotací
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast Il Spolková činnost. Žadatel se
zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovo|ní hasiči se v roce 2020 zúčastnit nejméně pěti akci
pořádaných Městem Příbram. Ladatel se podňel na zajištění požární bezpečnosti při 'l řikrálovém průvodu
a promítáni letnIho kina Nový rybník. Členové SDH se významnou roli pocHleli na distribuci informačních
letáků týkajících se opatření k omezeni šIření onemocnění Covid-19. Pro rok 2021 se žadatel zavázal
zúčastnit se v rámci recipročního závazku na minimálně dalších pěti akcích.
Navrhovaná podpora: 25.000,00 Kč

SH ČMS - okrsek č. 1
Název projektu:
Celoroční činnost dobrovolných hasičů a mladých hasičů v Městě Příbram v roce 2021

Stručný obsah projektu: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek č. 1 koordinuje činnost hasičů a
mladých hasičů na území města Příbram a za tím účelem bude v roce 2021 pořádat tyto akce: - Soutěž
mladých hasičů v požární všestrannosti ,,O pohár starosty města Příbram",
- Okrsková soutěž v požárním sportu.
- Dvoudenní soustředěni mladých hasičů,
- okrskový turnaj v nohejbale.

položkový rozpočet projektu:
· Materiálové náklady
Materiál
Kancelářské potřeby
Ubytování a stravováni
Oprava překážek
· Nemateriálové náklady (služby)
Nájemné
Ozvučení soutěže
Celkové nákladY p'ojektu

21.000,00 Kč
5.000,00 Kč

30.500,00 Kč
3.000,00 Kč

10.000,00 Kč
3.000,00 Kč

72.500,00 Kč

Specifikace nákladů: finanční prostředky budou použity na pronájem hřiště, ozvučeni soutěží, opravu
překážek, ceny, diplomy, poháry soutěžíchn, občerstveni při nohejbalovém turnaji, kancelářské potřeby a
pomůcky, ubytováni a stravováni při dvoudenním soustředěni mladých hasičů.

Požadovaná výše dotace:

Vyjádřeni OOA
Projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast
výchovná činnost a písm. b) Požární sport.
v maximálni výši 30.000,00 kč.
Navrhovaná podpora:

35.000.00 Kč

pro přidělení dotace dle programu pro poskytováni dotaci
dobrovolnI hasiči - podoblast l, písm. a) Preventivně
Dle programu lze v uvedené podoblasti přidělit dotaci

30.000,00 Kč
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SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Příbram
Název projektu: Práce s mládeži a prevence 2021

Stručný obsah projektu: projekt je zaměřen na podporu celoroční aktivní práce s mládeži v kolektivech
mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů žadatele. jedná se především o besedy a diskuse
ve školách a školkách, sportovních a dalších společenských akcích se zaměřením na ziskáváni dalších
nových členů z řad děti a mládeže. Součásti projektu je i účast v celostátní hře ,,Plamen", ,,Setkání
přípravek" a také celostátní soutěž ,,Požární ochrana očima dětí a mládeže" do které se zapojuji
i základni a mateřské školy z Příbrami, stejně jako kolektivy mladých hasičů našeho okresu.
V rámci projektu budou pořízeny Roll up banery, které budou používány při presentaci činnosti sdružení,
práce s dětmi ve sborech, preventivní výchově, jak ve školách, tak i při veřejných akcích. Budou zakoupeny
drobné dárkové předměty pro děti a nakoupeny ceny pro soutěžÍcÍ v akci ,,Požární ochrana dětí a mládeže
2021".

položkový rozpočet projektu:
· Materiálové náklady
Materiál
Ceny do soutěže

· Nemateriálové náklady (služby)
Nájemné
Propagace
Celkové nák|adV p'ojektu

31.090,00 Kč
13.910,00 Kč

2.000,00 Kč
3,000,00 Kč

50.000,00 Kč

Specifikace nákladů: příspěvek na uhrazeni nákladů souvisejicich s nájmem sportoviště, pořÍzeni
Roll up banerů, nákupu cen do soutěže a potisk stanu.

Požadovaná výše dotace: 30.000.00 Kč

Vyjádření OOA
Projekt spIňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytování dotací
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast l, písm. a) Preventivně
výchovná činnost a písm. b) Požární sport
Navrhovaná podpora: 30.000,00 KČ

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlov
Název projektu: Podpora činnosti hasičů a mladých hasičů v Orlově 2021

Stručný obsah projektu: projekt je koncipován na financováni celoroční činnosti dobrovolných hasičů v
Orlově. V případě zIskání dotace budou prostředky použity zejména na náklady spojené s činnosti mladých
hasičů, vzdělávací akce, nákup materiálu, výstroje a pomůcek pro požární sport a soutěže, soustředěni
mladých hasičů, servis PS12, nákup oděvů PS ||, pronájem prostorů na vzdělávací
akce apod.

položkový rozpočet projektu:

· Materiálové náklady
Vybavení
· Nemateriálové náklady (služby)
Odměny
Propagace
Náklady na soustředěni mladých hasičů
Vstupné, kurzovné
Celkové náklad'y projektu

35.000,00 Kč

3.000,00 Kč

10.000,00 Kč
10.000,00 Kč
60.000,00 Kč
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Specifikace nákladů: materiálové vybaveni, nájemné, kurzovné, propagace, údržba, servis
a provoz PS 1 2.

Požadovaná výše dotace: 48.000.00 Kč

Vyjádřeni OOA
projekt splňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytování dotací
pro rok 2021 v tematickém zadáni pro oblast dobrovolní hasiči - podoblast l, písm. a) Preventivně
výchovná činnost a písm. b) Požární sport a v podoblasti ll Spolková činnost. Žadatel
se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči se v roce 2020 zúčastnit nejméně pěti akci
pořádaných Městem Příbram Žadatel se podilel na zajištěni požární bezpečnosti při Tříkrálovém průvodu,
promítáni letního kina Nový rybník a divadelního představení lesního divadla Skalka. Členové SDH se
významnou rolí podáeli na distribuci informačních letáků týkajIcIch se opatřeni k omezeni šířeni
onemocnění Covid-19. Pro rok 2021 se žadatel zavázal zúčastnit se v rámci recipročního závazku na
minimálně dalších pěti akcích.
Navrhovaná podpora: 30.000,00 KČ

Česká hasičská jednota Hasičský sbor Příbram
Název projektu:
PořIzení přívěsného vozíku s plachtou a dokoupeni ochranných oděvů pro členy HS Příbram

Stručný obsah projektu: PořIzeni přívěsného vozíku s plachtou a potiskem pro přepravu materiálu pro
zajištěni pátracích akci, soutěži apod, V současné době je veškerý potřebný materiál přepravován
osobními automobily (stan, stoly, lavice, elektrocentrálu apod.). Další částí projektu je dovybaveni členů
kvalitními ochrannými pomůckami (rukavice, trika, m ikiny, bundy, kalhoty apod.)

položkový rozpočet projektu:

· Materiálové náklady
přívěsný vozík s plachtou a potiskem
Ochranné oděvy
Celkové nákladY projektu

45.090.00 Kč
20.000,00 Kč
65.000,00 Kč

Specifikace nákladů: přívěsný vozík s plachtou a potiskem, ochranné oděvy (rukavice, trika, mikiny,
kalhoty, bundy)
Požadovaná výše dotace: 50.000.00 KČ

Vyjádření OOA
Projekt spIňuje požadavky a hodnotÍcÍ kritéria pro přiděleni dotace dle programu pro poskytování dotací

.pro rok 2021 v tematickém zadání pro oblast dobrovo|ní has|čl - podoblasti ll Spolková činnost. žadatel se
zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 v tematickém zadání pro oblast dobrovo|ní hasiči se v roce 2020 zúčastnit nejméně pěti akci
pořádaných Městem Příbram. Žadatel se v roce 2020 pětkrát zúčastnil zajištění požární bezpečnosti při
promítáni letního kina Nový rybník a členové SDH se významnou rolí podňeli
na distribuci informačních letáků týkajících se opatření k omezeni šIřenI onemocnění Covid-19.
Pro rok 2021 se žadatel zavázal zúčastnit se v rámci recipročního závazku na minimálně dalších
pěti akcích.
Navrhovaná podpora: 30.000,00 KČ
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. . .

. .

Odbor občanských agend má v rámci svého rozpočtu na kapitole 783, prvku 3161 - Programové dotace,
vyčleněnou částku 200.000,00 KČ.

Celková požadovaná finanční podpora spolků činí: 248.000,00 KČ
Navrhovaná dotace Odborem občanských agend činí: 200.000,00 Kč

Zpracovala: Mgr. Lenka Soukalová
04.01.2021
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