STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 56
Podpora činnosti oddílů mladých hasičů pro rok 2020
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení podpory 8 oddílům mladých hasičů
sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami zřizovanými statutárním městem
Liberec ve výši 15 000 Kč na jeden každý oddíl pro rok 2020. Finanční prostředky budou využity
na nákup materiálu pro činnost oddílů mladých hasičů (viz důvodová zpráva).

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Rozvoj požární ochrany a podpora práce s hasičskou mládeží
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník MML
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Ing. Hana Hrbková, pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru ekonomiky

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. podporu (věcný dar) ve výši 15.000,- Kč na nákup materiálu každému z 8 oddílů mladých
hasičů sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných
hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec, jedná se o oddíly při SDH Horní
Hanychov, Karlinky, Krásná Studánka, Machnín, Pilínkov, Růžodol I, Vesec a Vratislavice
nad Nisou;
2. materiál, který bude možno z této podpory pořizovat a to požární hadice a armatury,
závodní překážky, vybavení na soutěže, přilby, dresy apod.;
3. formu poskytování podpory, materiál bude následně předán oproti předávacímu protokolu
jednotlivým sborům dobrovolných hasičů.
ukládá
1. zajistit nákup materiálu pro oddíly mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů;
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 30.12.2020

2. předat nakoupený materiál jednotlivým sborům dobrovolných hasičů oproti předávacímu
protokolu.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 30.12.2020
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Důvodová zpráva
Předmětem tohoto materiálu je schválení podpory 8 oddílům mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů
spolupracujících s jednotkami zřizovanými statutárním městem Liberec ve výši 15.000,- Kč na jeden
každý oddíl pro rok 2020. Finanční prostředky budou využity na nákup materiálu pro činnost oddílů
mladých hasičů. (viz důvodová zpráva).
Sbory dobrovolných hasičů /dále jen SDH/ jsou spolky s vlastní právní subjektivitou, které jsou velmi
úzce provázány s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, což jsou organizační složky města, zřizované
na základě zákona o požární ochraně 133/1985 Sb.
Prakticky sto procent pozdějších členů výjezdových jednotek prošlo postupně všemi kategoriemi oddílů
mladých hasičů. Náklady na činnost těchto oddílů jsou zcela financovány z omezených prostředků SDH
/příspěvky členů, brigády/. Problémem je, že v současné době neustále roste počet dětí navštěvujících
tyto oddíly a SDH již nejsou schopny tyto zvýšené náklady na činnost oddílů ufinancovat pouze ze
svých prostředků. Proto již několik let statutární město Liberec podporuje jejich činnost touto formou.
Vzhledem k poloze jednotlivých SDH, které se s výjimkou SDH Růžodol I, nacházejí všechny
v okrajových částech města, se dá konstatovat, že zde jsou jednou z mála nabídek zájmové činnosti pro
mládež v místě bydliště, při minimálních nákladech pro rodiče mladých hasičů.
Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhají při ochraně před rizikovými projevy
chování - šikaně, vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě, drogová závislosti, alkoholismu a dalších.
Podpora je určena na nákup materiálu, jako jsou požární hadice a armatury, závodní překážky, vybavení
na soutěže, přilby, dresy apod. Jedná se o materiál, který je nezbytný pro odbornou přípravu a výcvik
mladých hasičů, jejich účast na požárních soutěžích či preventivně výchovné činnosti v oblasti požární
ochrany apod.
Způsob poskytování této podpory byl konzultován a odsouhlasen vedoucími odboru ekonomiky Ing.
Joklem a odboru právního a veřejných zakázek Mgr. Audym. (viz příloha č. 1).
Forma předávacího protokolu, namísto darovací smlouvy byla zvolena z toho důvodu, že podporu
nečerpají sbory jednorázově, ale průběžně během celého roku a na více položek dle svých potřeb a
požadavků.
SDH však nezajištují pouze práci s mládeží, aktivní jsou i v oblasti požární ochrany, civilní ochrany či
spolkového života.
Jak už bylo výše uvedeno SDH se významně podílí i na spolkovém životě. Ať už se jedná o pořádání
pálení čarodějnic, dny otevřených dveří, dětské dny či osvětovou a preventivní činnost v oblasti požární
ochrany, kdy členové SDH buď sami navštěvují školská zařízení či zajišťují odborné exkurze přímo na
hasičských zbrojnicích.
Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že je v nejlepším zájmu města podporovat oddíly
mladých hasičů při sborech dobrovolných hasičů v jejich činnosti, což je i dle sdělení vedoucího odboru
právního a veřejných zakázek Mgr. Audyho možné v souladu s § 85 písm. b zákona 128/2000 Sb. o
obcích, který stanoví, že zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o poskytování peněžitých darů ve výši
nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. O poskytování daru do
20 000,- Kč přísluší rozhodovat radě města.
Celkové náklady jsou 120.000,- Kč, podpora každému oddílu mladých hasičů osmi výše uvedených
sborů tedy činí 15.000,- Kč. Podpora bude hrazena z rozpočtu odd. krizového řízení odboru vnitřních
věcí, které bude také zajišťovat nákup a předání materiálu.
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Přílohy:
Vyjádření auditora k poskytování věcných darů anonymizované
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