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.
24. schůze rady města dne: 01.12.2020
Bod pořadu jednání: 71
Peněžité odměny pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce
Stručný obsah: Poskytnutí peněžité odměny pro velitele jednotek dobrovolných hasičů města
Liberec a jejich zástupce, jako ocenění jejich aktivní činnosti pro statutární město Liberec v roce
2020 při zajišťování požární ochrany ve městě, akceschopnosti jím zřizovaných jednotek a
činnosti při řešení pandemie COVID-19.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Podpora činnosti jednotek dobrovolných hasičů
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník MML

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
poskytnutí peněžité odměny fyzickým osobám – velitelům jednotek sboru dobrovolných
hasičů a jejich zástupcům za jejich aktivní činnost pro statutární město Liberec v roce 2020
při zajišťování požární ochrany ve statutárním městě Liberec, akceschopnosti jím
zřizovaných jednotek a činnosti při řešení pandemie COVID 19 /dle přílohy č.1/.
ukládá
zajistit vyplacení těchto peněžitých odměn v zúčtovacím období za měsíc prosinec 2020.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva
Poskytnutí peněžité odměny pro velitele jednotek dobrovolných hasičů města Liberec a jejich zástupce,
jako ocenění jejich aktivní činnosti pro statutární město Liberec v roce 2020 při zajišťování požární
ochrany ve městě, akceschopnosti jím zřizovaných jednotek a činnosti při řešení pandemie COVID 19.
Rozhodování o poskytování peněžitých darů ve výši nad 20.000 Kč fyzické nebo právnické osobě
v jednom kalendářním roce, je podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3
uvedeného zákona rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce, nebo pokud si je zastupitelstvo obce
nevyhradilo. Protože Zastupitelstvo města Liberec si nevyhradilo rozhodování o poskytování peněžitých
darů, které ve svém souhrnu nepřesáhnou u fyzické nebo právnické osoby v kalendářním roce částku
20.000 Kč, může v těchto případech o jejich poskytnutí rozhodovat Rada města Liberec.
Statutární město Liberec v současné době zřizuje 8 jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o
jednotky z Machnína, Krásné Studánky, Růžodolu, Karlinek, Horního Hanychova, Pilínkova, Vesce a
Vratislavic nad Nisou. Tyto jednotky jsou zřizovány v souladu s § 29 písm. a zákona 133/1985 Sb. o
požární ochraně, čímž také zajišťuje požární ochranu ve svém územním obvodu.
Zcela klíčovou roli při zajišťování akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů mají velitelé
těchto jednotek a jejich zástupci. Tito lidé zajišťují na úrovni jednotlivých jednotek veškeré povinnosti v
oblasti výcviku, povinné odborné přípravy, splnění povinných ročních kvót pro udržení speciálních
odborností / např. nosiči dýchací techniky, obsluhovatelé motorových řetězových pil, výškové techniky
apod./. Dále vyplňují zprávy o zásahu, evidenční karty jednotek a další údaje, které vyžaduje Hasičský
záchranný sbor. Jedná se o desítky až stovky hodin ročně, které stráví touto činností.
Toto vše je nad rámec běžné činnosti, kterou vykonávají společně s ostatními členy hasičských jednotek,
jako je vlastní zásahová činnost, spolupráce s městem při správě a údržbě komunikací /odstraňování
olejových skvrn a dalších poruch na komunikacích/ a v neposlední řadě na preventivně – výchovné a
spolkové činnosti. Což jsou další stovky hodin ročně. Bez těchto lidí, kteří jsou přirozenými lídry svých
kolektivů, by žádná z výše uvedených jednotek nemohla fungovat.
Toto vše činí na úkor svého volného času, svých rodin a zcela bezplatně.
V letošním roce v souvislosti s pandemii onemocnění COVID 19 se projevilo ještě markantněji, jak je
důležité disponovat dostatečným množstvím dobrovolných jednotek pro řešení mimořádných událostí.
Hasiči zajištovali distribuci ochranných pomůcek pro seniory, dezinfekce pro školy a školky zřizované
městem i další příspěvkové organizace města, a to nejenom v rámci statutárního města Liberec ale i
v rámci celého ORP Liberec. Díky nim se podařilo distribuovat tyto komodity velmi rychle a efektivně a
plnit veškeré úkoly, které byly
Oceněno je vždy pět osob z každé jednotky.
Určitou výjimku tvoří jednotky z Vratislavic a Růžodolu. Tyto dvě jednotky jsou dlouhodobě
nejvytěžovanějšími jednotkami ve městě. Proto je celková částka vyčleněná na odměnu jejich členů
50.000,- Kč, zatím co u zbylých jednotek to je 40.000,- Kč.
Za mimořádně aktivní přístup při zajišťování požární ochrany ve statutárním městě Liberec a
akceschopnosti jím zřizovaných jednotek a jako ocenění jejich práce pro statutární město Liberec v
období měsíců leden 2020 až prosince 2020, se navrhuje udělit peněžité dary těmto osobám dle přílohy
č. 1.
Prostředky na vyplacení odměn budou vyplaceny z rozpočtu odboru vnitřních věcí, oddělení krizového
řízení.
Příloha č.1 nebude z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.
ORJ2

000200050008

Název ORJ2

VVKR

ODPA

005512

POL

5492

UZ

000000000
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ORJ

000000001

ORG

00221098000000

Text ORG

Dary obyvatelstvu

Rozpočet schválený

340000

Rozpočet upravený

340000

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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