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Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: Odbor občansk'ch aend dne: 14.03.2022

Název bodu jednání:
Dotace 2022 — požární ochrana

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: lng. Marika Vašková, vedoucí OOA

Projednáno: v RM dne 10012022, R.usn.č.0009l2022

Text usnesení RM:

Rada města

doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci Programu pro poskytován! dotací pro r. 2022tematické zadání pro oblast: „dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínkysplnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram & organizacím jím zřízeným či založeným ke dni podpisu
smlouvy, a to v celkové výši 200.000,00 Kč.

Napsala: Mgr. Lenka Soukalová

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje )( neschvaluje

1) poskytnutí programových dotací podaných v rámci Programu pro poskytování dotací pro r. 2022 tematické
zadání pro oblast: „dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženéholupraveného návrhu v celkové
výši 200.000,00 Kč.

a

2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci ve schválené výši se subjekty na jejich projekty dle
přiložené tabulky za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným, a to ke dni podpisu smlouvy a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratnýoh ňnančnfch
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými ZM dne 22.06.2020, Usnesení č. 394/2020lZM.

Důvodová zpráva:
Rada města Příbram předkládá návrh na poskytnutí programových dotací pro rok 2022, zpracovaný na základě
žádosti, které byly podány v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací pro r. 2022 tematické zadání
pro oblast: „dobrovolní hasičí", (dálejen „Programové dotace").

Tato akce — programové dotace určené pro spolky sboru dobrovolných hasičů je zahrnuta ve schváleném
rozpočtu kapitoly 783 — OOA, prvek 3161 na rok 2022, a to v celkové výši 200.000,00 Kč— viz Usnesení č. 702/2021/ZM ze dne 06.12.2021.

Programové dotace byly schváleny ZM Příbram Usnesením č. 650/2021/ZM ze dne 13.9.2021. O dotaci na účelv nich uvedený mohl žádat každý žadatel. který splní stanovené podmínky.

O poskytnutí programové dotace požádalo celkem 6 subjektů vcelkové výší 2050000 Kč, přičemž všichni
žadatelé, ke dni podání žádostí, měli splněny finanční závazky vůči městu Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným.

Odbor občanských agend poskytnutí programových dotací všem G žadatelům, po jejich posouzenía úpravách ve smyslu „programové dotace“ (viz příloha 2), doporučuje.

Příloha 1 PROGRAMOVÉ DOTACE 2022 - oblast "Dobrovolní hasíči".
Příloha 2 Poskytnutí dotací na rok 2022 spolkům — sborům dobrovolných hasičů na úseku požární

ochrany.
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Příloha č. 2

Poskytnutí dotací na rok 2022
spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany

Jednotlivé žádosti o dotaci byly posuzovány dle „Programu pro poskytování dotací na rok 2022“ (dále
program). Výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout 5000000 Kč a může činit maximálně 80 %
z celkových uznatelných nákladů na akci. Podporu v podoblasti I lze poskytnou v maximální výši
3000000 Kč. V podoblasti II činí výše podpory maximálně 5000000 Kč. Žadatel může v rámci jedné
žádosti požádat o poskytnutí dotace na svou činnost v obou uvedených podoblastech, přičemž celková
výše poskytnuté dotace nesmí v součtu překročit 5000000 Kč.

SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
Název projektu:Činnost SDH Březové Hory na rok 2022

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

Položkový rozpočet projektu:

Materiálové náklady
. materiál výstroj PS |, PS II 1000000 Kč
. vybavení výzbroj hadice savice atd. 450000 Kč
- kancelářské potřeby 800000 Kč
. SW OFFICE 5000.00 Kč
. Repas, oprava historické techniky 2000000 Kč
. aktualizace SW KPO, Pohoda 600000 Kč
. pohonné hmoty 100000 Kč

Nemateriálové náklady (služby)
. nájemné tělocvičny 100000 Kč
. přeprava osob a materiálu na soustředění 3000.00 Kč
- ubytování, vstupné 400000 Kč

Neinvestiční náklady celkem 62.500,00 Kč

Specifikace nákladů:

. nákug kancelářských Qotřeb, jako jsou: papír do tiskárny, euro fólie, tonery do tiskárny, tvrzené

desky, šanony a další spotřební materiál v rámci kancelářských potřeb (sponky, lepidlo,
Špendlíky, magnety atd.) k preventivě výchovné činnosti a vzdělávání mládeže a občanů města
Příbram a propagačních materiálů.

- Soustředění mládeže: akce pro mládež zaměřená najejich výchovu a dodržování zásad požární
bezpečnosti. pro aktivní členství a práci. Při těchto akcích bude hrazeno ubytování, PHM
a vstupné na kulturní památky.

. Zakougení SW Office & aktualizace evidenčního programu (KPO), aktualizace účetního
programu (program Pohoda) pro chod sboru dobrovolných hasičů.

. Požární sgort: startovné, PHM do soutěžních přenosných agregátů — údržba (výměna oleje,
seřízení motoru atd.), obnova armatur určená pro požární sport.
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. Přisgěvek na Qořízení výstro'e na Qoža'mí sgort a prezentace sboru a města Příbram (PS |,
PS II, soutěžní dresy, tréninkové úbory).

. Renovace a celková údržba historické techniky: výměna oleje, prostředky k udržování
a konzervaci pro zachování hasičské historie a tradice.

Požadovaná výše dotace: 50.000.00 Kč

Vyjádření OOA

Projekt splňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2022 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči — podoblast I,
písm. a) Preventivně výchovná činnost 3 písm. b) Požární sport a v podoblasti II Spolková činnost.
Žadatel se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu zúčastnit se v roce 2021 nejméně
pěti akcí pořádaných městem Příbram. Žadatel se podílel na zajištění požární bezpečnosti při
Prokopské pouti, promítání letního kina, divadelních představení lesního divadla Skalka a Svatohorské
Šalmaji. Členové SDH se významnou roli podíleli na distribuci informačních letáků týkajících se opatření
k omezení šíření onemocnění Covíd—19 a převozu imobilních občanů na očkování proti tomuto
onemocnění. Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit v rámci recipročního závazku minimálně dalších
pěti akcí.

Navrhovaná podpora: 50.000,00 Kč

SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř
Název projektu: Podpora spolkové činnosti a požárního sportu

Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je v podoblastí "Požární sport" úhrada startovného
za účast družstva SDH Zdaboř na soutěžích v požárním sportu. Podoblast "Spolková činnost" zahrnuje
pořádání kulturních a společenských akcí pro občany a děti Zdaboře. Dále zajištění drobných potřeb
pro administrativu a cen soutěžících dětí a také pamětních stuh k hasičským praporům při oslavách
jubilea SDH.

Položkový rozpočet projektu:

Ma teriálové náklady
. materiál — stuhy, vak na stan 1050000 Kč
. kancelářské potřeby — papír, náplň do tiskárny 2.000,00 Kč
- ceny pro soutěže dětí 1.000,00 Kč

Nemateriálové náklady (služby)
. startovné, pojištěni 2.500,00 Kč
o hudební produkce 4.000,00 KČ

Celkové náklady groiektu 20.000,00 Kč

Specifikace nákladů: příspěvek na uhrazení nákladů souvisejících s účastí na soutěžích v požárním
sportu, přátelské posezení členů SDH a občanů Zdaboře shudební produkcí vpožámí zbrojnici,
odměny pro děti při soutěžích pořádaných SDH, roční pojištění odpovědnosti pořadatele za Škodu
na soutěžích a akcích SH — ČMS. výroční stuhy na hasičské prapory, transportní vak na hasičský stan,
potřeby pro administrativu — kancelářský papír, toner, drobné kancelářské potřeby.

Požadovaná výše dotace: 16.000.00 Kč
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Vyjád ření OOA

Projekt splňuje požadavky & hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu _ podoblast |,
písm. a) Preventivně výchovná činnost 3 písm. b) Požární sport a v podoblasti ll Spolková činnost.
Zadatel se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu zúčastnit se v roce 2021 nejméně
pěti akcí pořádaných městem Příbram. Žadatel se podílel na zajištění požární bezpečnosti při promítání
letního kina Nový rybník a divadelního představení lesního divadla Skalka. Členové SDH se významnou
rolí podíleli na distribuci informačních letáků týkajících se opatření komezení šíření onemocnění
Covid-19. Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit v rámci recipročního závazku minimálně dalších
pěti akcí.

Navrhovaná podpora: 16.000,00 Kč

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

Stručný obsah projektu: účast na kontrolách, závazcích & ostatních vyžadovaných akcich. Naučná,
osvětová a preventivní činnost při pořádání kulturních akcí, Pořádání již tradičního okrskového turnaje
v nohejbale za podpory města Příbram zakončený společenským večerem. Pořízení vybavení
pro pořádání akcí v průběhu celého roku. pořízení cen do soutěží, ocenění členů.

Položkový rozpočet projektu:

Ma teriálové náklady
Materiál 31.250,00 Kč

Celkové náklady groiektu 31.250,00 Kč

Specifikace nákladů: nákup cen pro pořádané soutěže, nákup nůžkového stanu, sada stolů a lavic,
nákup osvětlení, nákup sportovních potřeb pro pořádání nohejbalového turnaje, ocenění pro vybrané
členy sboru.

Požadovaná výše dotace: 25.000.00 Kč

Vyjádření OOA

Projekt splňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu — podoblast Il
Spolková činnost. Žadatel se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro
poskytování dotací pro rok 2021 zúčastnit nejméně pěti akcí pořádaných městem Příbram. Žadatel se
podílel na zajištění požární bezpečnosti při promítání letního kina a akcích pořádaných na Novém
rybníku, venkovní projekce hokejového utkání vJuníor Clubu a požárního dohledu pří představení
lesního divadla Skalka. Členové SDH se významnou rolí podíleli na distribuci informačních letáků
týkajících se opatření k omezení šíření onemocnění Covid-19. Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit
v rámci recipročního závazku minimálně dalších pěti akcí.
Navrhovaná podpora: 25.000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlov
Název projektu: Podpora činnosti hasičů a mladých hasičů v Orlové 2022

Stručný obsah projektu: Projekt je koncipován na financování celoroční činnosti dobrovolných hasičů
v Orlové, V případě získání dotace budou všechny prostředky použity zejména na náklady činnoatí
hasičů a mladých hasičů, nákup materiálu a nákup a úpravu PS 12 (požární stříkačka).
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Položkový rozpočet projektu:

Materiálové náklady
. materiál

3000000 Kč
. vybavení 25.000,00 Kč

Nemateriálavé náklady (služby)
. náklady na soustředění mladých hasičů 500000 Kč

Celkové náklady groiektu 60.000,00 Kč

Specifikace nákladů: nákup a úprava nové hasičské stříkačky pro požární sport a náklady spojené
s činností spolku a soustředěním mladých hasičů.

Požadovaná výše dotace: 48.000,00 Kč

Vyjádření OOA

Projekt splňuje požadavky & hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu pro rok 2022 —
podoblast I, písm. a) Preventivně výchovná činnost a písm. b) Požární sport a v podoblastí || Spolková
činnost. Žadatel se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu pro poskytování dotací
pro rok 2021 zúčastnit nejméně pěti akcí pořádaných městem Příbram. Žadatel se podílel na zajištění
požární bezpečnosti při promítání letního kina Nový rybník a divadelního představení lesního divadla
Skalka. Členové SDH se významnou rolí podíleli na distribuci informačních letáků týkajících se opatření
k omezení šíření onemocnění Covid-19. Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit v rámci recipročního
závazku minimálně dalších pěti akcí.
Navrhovaná podpora: 48.000,00 Kč

Česká hasičská jednota Hasičský sbor Příbram
Název projektu: Dovybavení členů HS Příbram GPS vybavením

Stručný obsah projektu: získané finanční prostředky budou vynaloženy na nákup GPS vybavení
pro nové členy sboru. V uplynulém období vzrostl počet zásahů v souvislosti s vyhledáváním
pohřešovaných osob. Profesionální GPS technika je pro velitele zásahu a samotné „pátrače“ (psovod
se záchranným psem a doprovodem) nepostradatelná. Díky jejímu použití dojde ke zefektivnění
poskytnutí první pomoci osobám v ohrožení života.

Položkový rozpočet projektu:

Materiálové náklady

. vybavení 6500000 Kč

Celkové náklady Qroiektu 65.000,00 Kč

Specifikace nákladů: GPS technika

Požadovaná výše dotace: 50.000.00 Kč

Vyjádření OOA

Projekt splňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2022 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči — podoblasti || Spolková činnost,
Žadatel se zavázal v rámci recipročního závazku dle bodu 7 programu v roce 2021 zúčastnit nejméně
pěti akcí pořádaných městem Příbram. Žadatel se v roce 2021 podílel na zajištění požární bezpečnosti
při promítání letního kina a akcích pořádaných na Novém rybníku, divadelních představeních lesniho
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divadla Skalka, akcí „Divadlo patří dětem" a „Den seniorů", přičemž se členové SDH významnou roli
podíleli na distribuci informačních letáků týkajících se opatření k omezení šíření onemocnění Covid-19.
Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit v rámci recipročního závazku minimálně dalších pěti akcí.
Navrhovaná podpora: 45.000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zavržice
Název projektu13polková činnost — nákup slavnostních uniforem

Stručný obsah projektu: Nákup 3 kusů slavnostních uniforem na reprezentaci SDH Zavržice
při kulturních a společenských akcích, a to: nákup kalhot, sak, košil a čepic. Jedná se 0 členySDH Zavržíce, kteří jsou od roku 2014 ve sboru a pravidelně a aktivně se účastní akcí
SDH v Zavržicích.

Položkový rozpočet projektu:

Ma teriálové náklady

. materiál 2000000 Kč

Celkové náklady groiektu 20.000,00 Kč

Specifikace nákladů: nákup 3 kusů slavnostních uniforem na reprezentaci SDH.

Požadovaná výše dotace: 16.000,00 Kč

Vyjádření OOA

Projekt splňuje požadavky a hodnotící kritéria pro přidělení dotace dle programu pro poskytování
dotací pro rok 2021 v tematickém zadání pro oblast dobrovolní hasiči - podoblasti II Spolková činnost.
Žadatel se v roce 2021 podílel na distribuci informačních letáků týkajících se opatření k omezení šíření
onemocnění Covid-19. Pro rok 2022 se žadatel zavázal zúčastnit se v rámci recipročního závazku
minimálně dalších pěti akcí.

Navrhovaná podpora: 16.000,00 Kč

x

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: 20500000 Kč
Navrhovaná dotace Odborem občanských agend činí: 200.000,00 Kč

Zpracovala: Mgr. Lenka Soukalová
22.12.2021
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