
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Odbor ekonomick' dne: 26.4.2021

Název bodu jednání:
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku po požáru rodinného domu

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 22.3.2021, R.usn.č. 250/2021

Text usnesení RM:
Rada nedoporučuje ZM

poskytnutí finančního příspěvku
na opravu domu

na adrese který je v jejich vlastnictví a byl zasažen rozsáhlým požárem.

Návrh ná usnesení:
*“

ZM schvaluje - neschvaluje
finančního ve Kč

na opravu domu na adrese který je vjejich vlastnictví a byl zasažen

rozsáhlým požárem.

Napsal: Ing. Alena Pražáková

Důvodová
zaslal dne 11.3.2021 starostovi města Mgr. Janu Konvalinkovi žádost o poskytnutí

finančního příspěvku ve výši 150.000,00 až 200.000,00 Kč vsouvislosti s požárem rodinného domu na
adrese Podle žádosti by příspěvek byl použit na rekonstrukci domu,

Město Příbram neeviduje za žádné nesplacené pohledávky.

Přílohy:
Žádost o příspěvek
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From:
Sent: Thursday, March 11. 2021 6:12'PM.

'

“ Ta: Jan Konvalinka Qanngnvagšgágagmmramggu>
subject žádost o finanční podporu

Vážený pane starosta,

jako občan města Příbram, se na Vás obracím se žádostí o finanční pHSpĚVBk.

, _ Dne 21302020 došlo k požáru mdinného domu kterého jsem spóiečně se svou
manželku“ vlas'míkcm Škoda ,po požáru byla vyčfslena na 1,0 mílianů Kč Příčina požáru ve ,
vyjádření Hasišskáho záchranného sboru Středočeského hak územní odbor Příbram v
součinnosti s PCR, byla stanovena jako technická závada na—elektminstalaci brusky Einhell.

Pdžárem došlt) k silnému poškození stávébních konstrukcí domu, okna„ dveře, sekční vrata,

stropy, krovy, střešní. krytina, amítky, “zaiepšem' fasády, SDK podhledy, otopná soustava,
celkma'á elaktminstalace, veškeré movité vybavení; kompletní Vybavení garáže, včetně dvnu
osobních vozidel.

Na základě takto uvedených Skutečností celármdina včetně dělí musela- díky silné kontaminací

celého objektu zplodinami hoření, opustit svůj domnv & najít náhradní ubymvání, což nebylo

j'ednoáuché Přišli jsme tím (; vše.

V příloze zasílám pár Íbmgrafií z místa požáru! kieré si nepřeji zveřejnit.

Vzhledem k těmto okolnostem, ve kterých jsme se “celá rodina ocitla? Vás žáďám o finanční

příspěvek ve výši cca 150 000 — 200 000 Kč. Které budou použity na xekonstmkci“ domu;

.Děkuji Vám .
za celou rodinu „
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