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Město Příbram Pro 'ednáni ZM

odbor: Odbor občansk'ch a-end dne: 29.03.2021

Název bodu jednání:
Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku,

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru

Projednáno s: v RM dne 08.03.2021, R.usn.č. 176/2021

Text usnesení RM:

doporučuje ZM

schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,000,00 Kč žadateli - Hasičskému záchrannému
sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, s určením

pro územní odbor HZS Příbram, na spolufinancování investičního projektu — pořízení chemického

kontejneru pro jednotku HZS dislokovanou v katastrálním území města Příbram.

Napsala: Mgr. Lenka Soukalová

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje x neschvaluje

1) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč žadateli - Hasičskému záchrannému sboru
Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, s určením pro
územní odbor HZS Příbram, na spolufinancování investičního projektu — pořízení chemického

kontejneru pro jednotku HZS dislokovanou v katastráiním území města Příbram,

a

2) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, ve schválené výši a pro schválený
účel, mezi městem Příbram a HZS Středočeského kraje, za splněn! podmínky bezdlužnosti žadatele
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.

Dúvodová zpráva:
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč
žadateli - HZS Středočeského kraje s určením pro územní odbor Příbram.

Tato akce — není zahrnuta ve schváleném rozpočtu města Přlbram kapitoly 783 - OOA na r. 2021 — viz
Usn. č, 490/2020/ZM ze dne 07.12.2020. V případě schválení této akce doporučujeme finanční krytí
z rezervy města.

Dne 09.11.2020 byla na město Příbram, k rukám starosty města, doručena žádost ředitele
HZS Středočeského kraje o finanční příspěvek města Příbram ve výši 200.000,00 Kč na pořízení
chemického kontejneru pro jednotku Hasičského záchranného sboru dislokovanou v katastrálním území
města Příbram — viz příloha č. 1. V žádosti je uvedeno, že finanční příspěvek bude kumulativní formou

mimorozpočtového příjmu Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje využit v roce 2021
k dofinancování plánované investiční dotace územního odboru Příbram. Dále je zde uvedeno, že do
uvedené investiční akce budou zapojeny i další mimorozpočtové finanční zdroje, bez kterých by nemohl

být uvedený investiční záměr realizován. jelikož odhadované náklady (více jak 2,5 mil. Kč) jsou daleko
nad možnosti přiděleného státního rozpočtu sboru.

Stanovisko Odboru občanských agend:

Město Příbram se financováním a provozem JSDHO Příbram — Březové Hory (JPO I||/2) významně
podílí na požární ochranělobce a tím velkou měrou vypomáhá JPO HZS Středočeského kraje na svém
teritoriu, dislokované na UO v Příbrami. Zdaleka ne všechna města v rámci Středočeského kraje mají



zřízeny JPO dobrovolných hasičů, natož pak JPO ||l/2. Tato města, bez jednotek dobrovolných hasičů,
pak uzavlrají s HZS Středočeského kraje smlouvy a finančně přispívají ve smyslu zákona o požární
ochraně na provoz a vybavení jednotek HZS.

Příloha č. 1 - Žádost HZS Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku,
Příloha č. 2 - Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice HZS Příbram pro rok 2021.
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Vážený pane starosto,

na základě dřívějších jednání mezi městem Příbram a Hasičským záchranným sborem

Středočeského kraje, zastoupeným ředitelem územního odboru, mi dovolte Vás oficiálně požádat

o finanční příspěvek města Příbram na pořízení chemického kontejneru pro jednotku Hasičského

záchranného sboru dislokovanou v katastrálním území města Příbram.

Vámi přislíbený příspěvek ve výši 200.000 Kč bude kumulativní formou mimorozpočtového

příjmu Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje využít v roce 2021 k dofinancování

plánované investice územního odboru Příbram. Do uvedené investičnl akce budou zapojeny i další

mimorozpočtové finanční zdroje, bez kterých by nemohl být tento investiční záměr realizován, jelikož

odhadované náklady (více jak 2.5 mil Kč) jsou daleko nad možnostmi přiděleného státního rozpočtu

našemu sboru.

Díky takto nastavené spolupráci a Vaší vstřícnosti dochází ke zlepšování podminek výkonu

služby zdejších profesionálních hasičů, kteří tak budou moci ještě kvalitněji zabezpečovat plnění

složitých činnosti a úkolů při provádění zásahů spojených s únikem nebezpečných !átek, hašením

požárů a prováděním záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných

mimořádných událostech či krizových stavech.

Dovolte mi poděkovat městu Příbram za jeho odpovědný přístup v oblasti zabezpečení

požární ochrany a ochrany obyvatelstva, a to nejen z pohledu zvýšení bezpečnosti svých občanů,

ale i celého regionu.

S pozdravem

brig, gen. Ing Miloslav Svatoš

ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

elektronicky podepsána

Vážený pan
Mgr. Jan Konvalinka

starosta města Příbram

Tyršova ul. 108

261 01 Příbram
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Vicezdrojové financování projektů HZS Středočeského kraje -

územního odboru Příbram

Návrh investičního záměru zg'šení akceschognosti
stanice HZS Příbram gro rok 2021

Předkladatel: plk. Ing. Tomáš quvát, Ph.D.
ředitel st uo Příbram



Cl Legislativní rámec: vícezdmjové iinancování projektů HZS Středočeského kraje — územního

odboru Příbram vychází ze snahy obhájil si u samosprávy mčsla Příbram numosl spolupodílel

se na zajištění požární ochrany realimcí invesličních záměrů vednucích ke zvýšení úrovně

akceschopnostijednotky stanice HZS Příbram farmou příspěvku na provoz a vyhaveníjednolky

HZS městem Příbram — finanční participaci na níže specifikovaném projektu.

(viz povinnost lIbL'L' dle 5 29 (nisl. [) písm. I zákonu č. ]33/[94'15 Sb., 0 pnžrírm' (:(—hraně. vc

zněm'pozdčjšívh předpisů)

Cl Proč se podílet na projektu plánovaném a navrhovaném ÚO Příbram?

!. Zdejší profesionální jednotka naplňováním základních úkoiů na úseku PO a IZS

(chránil životy a zdraví občanů ČR. poskytovat účinnou & rychlou pomoc při požárech

ajíných mimořádných událostech a provádět záchranné a likvidační práce)jednoznačně

zlepšuje bezpečnostní standard Příbramských rezidemů (obyvatel) a přímo se podílí na

zajišťování bezpečnosti a tím i kvality života obyvatel ve městě Příbram — podpora

základní úlohy a cíle samosprávy

2. Díky plánování investičních projektů ředitelstvím ÚO Příbram jc záruka že budou

jednoznačně a smysluplně využity na předem navržené a projednané akce se

samosprávou. směřující ke zvyšování kvality výkonu služby a vykonávaných činností

jednotkou HZS Příbram při mimořádných událostech. mimo jiné opět i ve prospěch

rezidentů města Příbram

3, Stanice HZS Příbram a její profesionální jednotka je dlouhodobým nositelem a

reprezentantem hodnot, které lze v naší společnosti jen těžko hledal u jiné složky

bezpečnostního aparátu ČR — navíc je zde záruka stabiiity & konstantní úrovně

poskytování pomoci (rozdíl vůčijednotkám SDH) & rovného přístupu ke všem občanům

v nouzi bez výjimky

4. Pro představu ve městě Příbram vznikne ročně takřka 400 númořádných událostí

s potřebou výiezdujednmky HZS Příbram zhruba v 360 případech. Zásahovou činnnstí

zdejší profesionální jednolky bylo za období roku 2019 více než 70 osob zachráněno

nebo evakuováno. Škody způsobené požáry dosáhly celkové výše přes 6.5 mil. Kč.

přičemžjednolky PO uchránili svým zásahem hodnoty v úhrnné výši za více jak 22.4

mil. Kč.

5. Měmo by zlomkem veřejných finančních prostředků smysluplně vynaložených na

podporu níže speciňkovaného projektu HZS. směřujícího k zajištění kvality života

svých obyvatel. pokrylo potřeby profesionálníjednotky PO na jejím území

6„ Navrhovaná maximální panicipace města Příbram na investičním projektu v daném

roce je 200.000,— Kč (s uvažovanou kumulací příspěvku města Příbram 2 roku

2020, participaci dalších příspěvků samospráv a soukromoprávních subjektů a

konečným doňnancováním HZS SČK : mimorozpočtnvých zdrojů). což odpovídá

v maximální míře pouze cca max. 0.03 % podílu v průměrné schvalovaných rozpočtech

města v posledním období„ Odhadované náklady investičního záměru jsou po

průzkumu lrhu stanoveny ve výši cca 2,5 mil. Kč

7. Pro rok 2021 je navrhována tato investice: Chemický konteiner předurčeny pro

zásahovou činnost jednotek HZS Středočeského kraje _ Územní odbor Příbram

s přítomností nebezpečných látek a s dislokací této techniky na stanici HZS Příbram.

Předurčenosl k nasazení ,uvedeného zařízení bude celý bývalý okres Příbram.

Pro úplnost uvádíme, že na uvedeném investičním záměru, který má celookresní dosah

sejiž v této chvíli finančně podílí jak město Příbram. tak město Sedlčany. Snahou ÚO

Příhrmn je zapojit do projektu i další města okresu. Tento specializovaný modulv

kontejner. který se dopravuje na místo zásahu pomocí nosiče kontejneru má za úkol

obsáhnout jak chemickou. tak protiplynovou službu na místě události. kde došlo

k úniku nebezpečných látek a je potřeba provádět neodkladné záchranné nebo

likvidační práce, anebojeho Využití může být u rozsáhlých požárů. kde běžné zásoby
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dýchacího média v dýchacích přístrojích zasahujících jednotek nestačí a je potřeba je

navýšit, aby nedošlo k zranění zasahujících nebo kjiným nežádoucímjevům spojeným

s likvidací požáru, Mimojiné uvedeny kontejner bude obsahovat dostatečnou výbavu i

na zásah proti B-agens & velmi nakažlivým nemocem, např. i na řešení ohniskové nebo

objektové desinfekce prostor s výskytem viru SARS-CoVZ způsobující onemocnění

COVID-I9. které v roce 2020 svou epidemií výrazně zasáhlo prakticky celý svět a

Českou republiku nevyjímaje. Chemický kontejner je tak mimo jiné odpovědí HZS

Středočeského kraje na stávající koronavirovou situaci a řešením pro možné budoucí

obdobné hrozby pro naši společnost.

8. Uvedenou participaci města Příbram na tomto veřejně prospěšném projektu dojde ke

zvýšení akceschopnosti jednotky HZS Příbram a racionalizaci vysíláni této nové

mobilní techniky na konkrétní typy mimořádných událostí 5 výskylem nebezpečných

látek, které jsou dnes řešeny nesystémově vysíláním několika vozidel zautoparku

stanice HZS Příbram s různým druhem předurčenosti,

Dále by došlo k podpoře prestiže města nejen v ohlasů efektivního zlepšení bezpečnosti

občanů města při propagaci realizace projektu cestou HZS Středočeského kraje —

územního odboru Příbram, ale zároveň by byla prezentována spolupráce města

s dlouhodobě nejdůvěryhodnější institucí a sborem, jehož základním posláním je

chránit občany ČR před jakoukoli újmou vzniklou mimořádnou událostí.

D Rizika negativně ovlivňující možnost schválení a realizace projektu

[. Nepochopení systému obecného fungování požární ochrany 1 komunální úrovně. která

se opírá o systém (síť) rozmístěných stanic profesionálních jednotek PO dislokovaných

v obcích s určitou vyšší mírou požárního nebezpečí a řízených státním aparátem

doplněných a jednotky SDH_ které jsou zřizovány obcemi pro dílčí podporu právě

profesionálních jednotek — financování obou druhů jednotek v samostatné působnosti

obce na daném území je tak nejen nutné, ale také potřebné pro správné a rovnovážné

fungování celého systému požární ochrany, který jen tehdy může garamovat vysokou

efektivitu zásahové činnosti a vyšší míru ochrany obyvatel zajišt'ovanou jednotkami PO

při vzniku mimořádných událostí

2. Snížení nebo úplná absence trvalého poskytování příspěvků na provoz a vybavení

stanice HZS Příbram jako tomu bylo v minulosti (před rokem 2016)

D Udržitelnost předkládaného projektu
]. Předpokládaná doba užití technického prostředku jako předmětu projektu bude u HZS

00 Příbram min. 16 let
2. Po celou dobu používání budou způsobilé náklady spojené s kontrolami, revizemi ::

údržbou, popř. opravami uvedeného předmětu projektu plně hrazeny z rozpočtu HZS

Středočeského kraje
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dýchacího média v dýchacích přístrojích zasahujících jednotek nestačí a je polřebaje

navýšit. aby nedošlo k zranění zasahujících nebo kjiným nežádoucím jevům spojeným

s likvidací požáru. Mimojiné uvedený kontejner bude obsahovat dostatečnou výbavu i

na zásah proti B-agens a velmi nakažlivým nemocem. např. i na řešení ohniskové nebo

objektové desinfekce prostor s výskytem viru SARS—COVZ způsobující onemocnění

COVlD-IQ. které v roce 2020 svou epidemií výrazně zasáhlo prakticky celý svět a

Českou republiku nevyjímaje. Chemický konlejner jc lak mimo jiné odpovědí HZS

Středočeského kraje na stávající komnavirovou situaci a řešením pro možné budoucí

obdobné hrozby pro naši společnost.

8. Uvedenou participaci města Příbram na tomto veřejně prospěšném projektu dojde ke

zvýšení akceschopnosli jednotky HZS Příbram a racionalizaci vysíláni této nové

mobilní techniky na konkrétní typy mimořádných událostí 5 výskylem nebezpečných

látek, které jsou dnes řešeny nesystémově vysíláním několika vozidel zautoparku

stanice HZS Příbram s různým druhem předurčenosti.

Dále by došlo k podpoře prestiže města nejen v oblasti efektivního zlepšení bezpečnosti

občanů města při propagaci realizace projektu cestou HZS Středočeského kraje -—

územního odboru Příbram, ale zároveň by byla prezentována spolupráce města

s dlouhodobě nejdůvěryhodnější institucí a sborem, jehož základním posláním je

chránit občany ČR před jakoukoli újmou vzniklou mimořádnou událostí.

El Rizika negativně ovlivňujíci možnost schválení a realizace projektu

]. Nepochopení systému obecného fungování požární ochrany z komunální úrovně, která

se opírá o systém (síť) rozmístěných stanic profesionálních jednotek PO dislokovaných

v obcích s určitou vyšší mírou požárního nebezpečí a řízených státním aparátem

doplněných o jednotky SDH„ které jsou zřizovány obcemi pro dílčí podporu právě

profesionálních jednotek — financování obou druhů jednotek v samostatné působnosti

obce na daném území je tak nejen nutné, ale také potřebné pro správné a rovnovážné

fungování celého systému požární ochrany, kterýjen tehdy může garantoval vysokou

efektivitu zásahové činnosti a vyšší míru cchrany obyvatel zajišt'ovanoujednotkami PO

při vzniku mimořádných událostí

2, Snížení nebo úplná absence trvalého poskytování příspěvků na provoz a vybavení

stanice HZS Příbram jako tomu bylo v minulosti (před rokem 2016)

U Udržitelnost předkládaného projektu

1„ Předpokládaná doba užití technického prostředku jako předmětu projektu bude u HZS

00 Příbram min. 16 let
2. Po celou dobu používání budou způsobilé náklady spojené s kontrolami, revizemi a

údržbou, popř. opravami uvedeného předmětu projektu plně hrazeny z rozpočtu HZS

Středočeského kraje
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