Materiál číslo: 11

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.04.2017
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (HZS JmK)

Obsah materiálu
Anotace
Žádost o mimořádnou dotaci - Hasičský záchranný sbor JmK

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace ve
výši 600 000,- Kč pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na "rekonstrukci
požární stanice Tišnov", za účelem změny vnitřní dispozice v souvislosti se změnou
typizace požární stanice.

Zpracováno dne 29.03.2017

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

Ing. Švecová Daria
referent odboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta

Anotace
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje požádal město Tišnov o mimořádnou dotaci
ve výši 600 000,- Kč na "rekonstrukci požární stanice Tišnov", za účelem změny vnitřní
dispozice v souvislosti se změnou typizace požární stanice. Vzhledem k plánovanému
navýšení početního stavu na požární stanici HZS JmK v Tišnově je nezbytná její rekonstrukce
(šatny, soc. zařízení, kanceláře, apod.). Současný stav je nevyhovující. Celková částka na
rekonstrukci bude v případě schválení dotace města Tišnova doplacena z rozpočtu HZS JmK.
Celková předpokládaná výše projektu činí 2 030 000,- Kč.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: dotace budou vyplaceny z § 5511 Požární ochrana profesionální část. Tento paragraf bude navýšen v rámci schváleného oddílu 55, z § 5512
Požární ochrana - dobrovolná část, položka 6122 Stroje, přístroje, zařízení (bez rozpočtového
opatření).
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Brno 15.února2017
Výtiskčís|o:
1
Počet|istů:
1
Pří|ohy:
6n

lllilllilllillilllillllllillilllilll
M U TI P O O 4 C J T C

MěstoTišnov
Bc. JiříDospíši|
n á m ě s tM
í í r u1 1 1
666 19 Tišnov

přispěvkupro HZS JmK
Žádost o poskvtnutifinančního
Vyřizuje:Ing.Bohumíra
Lamserová'8 950630 141

Yáženýpane starosto,
příspěvkupro úče|y
dovolujisi obrátitse na Vás s Žádostío poskytnutí
finančního
poŽárníochrany,integrovaného
záchranného
systémua ochranyobyvate|v městě
Tišnov,
a to ve výši600.000,-Kč.
příspěvekbudepouŽitna rekonstrukci
poŽární
Finanční
staniceTišnov.
S pozdravem
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řediteIHasičsKého
zách rannéhosboru J ihomoravskéhokraje

Přílohy:
Žádost o poskytnutímimořádnédotacena předepsanémformuláři
Kopie smlouvy o zŤízení
bankovníhoúčtu
Kopie výpisu z registruekonomických subjektů
Kopie jmenování statutiírního
zástupcedo funkce
Podrobný popis projektu
Výpis z katastrunemovitostí

TELEFON: 950630141

ČNBpobočka
Brno

|Čo:70884099 FAX.950630207

ŽÁoosT o PoSKYrNurÍ mnuoŘÁnNÉDoTACE
Z ROZPOCTU MESTA TISNOVA
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....... (vyplníadministrátor)

Datum doručení:

Zadate| (iméno a přijmení nebo název):

Právní forma a jeJi žadatel právnickou osobou,
identifikaci
1. osob zastupujícíchprávnickou osobu s
uvedenímprávního důvoduzastoupení,
2. osob s podí|emv tétoprávnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podí|,a o výši tohoto
podí|u

Datum narození/lčo:
Síd|o:
(u fuzickéosobv trvalébvdliště)
Kontaktní adresa pro doručování:
Tel. kontakt:
Email:
Webové stránky žadate|e:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

organizační složka státu

70884099
Zubatého|.6|4 00 Brno
Zubatého
1.6|4 00 Brno
950ó30 1l0
podatelna@firebrno.cz

www.firebrno.cz

Čís|obankovníhoúčtu:

l9-r003988U07r0

Jméno a příjmení
statutárního zástupce:

Ing. Jiří Pe|ikán

Název projektu:
Účel, na který chce žadate|dotaci použít:
Doba. v nížmá být dosaženoúčelu:

rekonstrukce požárnístanice Tišnov
Změna vnitřní dispozice v souvis|osti se změnou
tvpizace PS

do 31. 12.2017

Vzhledem k plánovanému navýšenípočetního
stavu na požárnístanici HZS JmK v Tišnově' je
nezbytná rekonstrukce (šatny,soc. zařízení,
Stručnéodůvodněnížádosti,včetněodůvodnění,
kanceláře, apod.) požárnístanice. Současnýstav je
pročžadate|žádáo mimořádnou dotaci a
nevyhovující.Ce|ková částka na rekonstrukci bude
nežáda|v rámci vypsaných dotačníchprogramů
v případě schvá|enídotace města Tišnov dop|acena
z rozpočtu HZS JmK.
Popis cí|ovéskupiny
Ce|kový předpokládaný početosob podpořených
rea|izací projektu (cca):
(nutnérozepsat v podrobnémpopisu projektu)

obwatelé a návštěvníciměsta Tišnov
obyvatelé a
návštěvníci
města Tišnov
+ Ot{P
Tišnova a
Kuřim

I

Ce|ková předpok|ádaná finančnívýšeprojektu:
Požadovaná částka (v Kč):
Požadovaná částka odpovídá předpok|ádané
Íinančnírrýšioroiektu ív 7o)

2 456 300.-Kč
ó00 000.-Kč
24,427

ProhlášenÍ
(nehodícíse škrtněte)
Proh|ašuji.že mrím - nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Tišnov ani jiným územním
samosprávám,v evidenci daní zachyceny daňovénedop|atky,nedop|atkyna pojistnéma na pená|e na
veřejnézdravotnípojištění,
nebo na pojistnéma na penále na sociálnízabezpečení
a příspěvkuna státní
politiku zaměstnanosti's ýjimkou případů,kdy bylo povoleno spláceníve sp|átkácha nenív prodleníse
sp|ácenímsplátek.
_ nebyl na majetek žadate|eproh|ášenkonkurz, byto - neby|o zahájeno konkurzní,

Prohlašuji,že #

vyrovnávací nebo inso|venčnířízení,bý - neby| návrh na prohlášeníkonkurzu zamítnutpro nedostatek
majetku úpadce.
Prohlašuji,žejsem - nejsem plátcem daněz přidanéhodnoý.
Proh|ašuji,že dešle - nedoš|oke změnám údajůuváděných v přílohách d|e Čl. 8, odst. 2, písm. b) - d)
Zásad pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova: (změna názvu, sídla, stanov,
statutárníhoorgánu, čís|aúčtuapod')
Proh|ašuji,Že č|enskázák|adnaje z .... 7o fuořena členya hráči s trvalým pobytem v oRP Tišnov (doplní
Žadate|é
v oblasti sportua tělol"ýchovy_ sportovníkluby)
Pří|ohv
---------=Datum:

15.02.2017

Pod
(nehodícíse škrtněte pří|ohydoplňted|e Zásad),:''

\-.
----

ate|e(sffiútárního

u

o

fotokopielypisu z obchodníhočijinéhopříslušného
rejstříku

r
r

fete|tepiežir'nestenskéhe
Iistu nebojiréhe esvěděení
fetekepie p|atný'ehstanev;.tatutu.zřizevaeí listiny

o

fotokoPie dokladu o ustanovenístatutárníhoorgánu

o

fotokoPie dok|aduo zřízeníběžnéhoúčtu

o

podrobný popis projektu (obsah, cí|, přínos, uvedení zajištění financování projektu žadatelem _
předpok|ádanézdroje, předpokládanýpočetpodpořenýchosob-č|enění
d|e vlastníhouváŽení)

o

podrobný popis projektuvčetněv|astníhokonkrétního
a podrobnéhorozpočtu

Vyp|něnoužádostvčetněpovinnýchpřílohzašletepoštouna adresu:MěÚ tišnov, nám. Míru 111, 666 t9
Tišnov, případněpodejteprostřednictvímpodate|ny MěÚ (budova MěÚ nám. Míru 346 - přízemí).

Čís|o
sm|ouvvl05780
banka'Na Příkopě28. l l5 03 Praha|, Ic]48l36450
Českánároc|ní
zastoupenápanemIng. LubomÍremGerókem. ředitelentpobočtryČNB Brno a parrí
ptlboc,Ia:
ČNBBrno
'stykua účetnicní
txlborupltttebního
Evou Stloukalovou.t,etJottcí
j
e
n
'
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Českárepublika -Easiěsk! zóchranný sbor rihomoravskéhokraje
osoby
názevprávnické
ZubutéhoI,611 00 Brno
sídIo

lČ zostlogg

Zilstotlpellá panem Ing.Jiřím Pelikónem,
(dále ien ''klient'')

ř ed i tel ent

pod|e5s708 a násl.ustanovení
zákonač'5l-3/l99l Sb..obchodnízákoník.ve znění
rrzavíra.ií
pravidlecha o změně
předpisů.
pozclějšieh
a ziikonaČ.2l8i2000 Sb.,o rozptrčtových
předpísů.
pravidla).ve zněnípozt1ějších
tuto
ziikonů(rtrzpočttlvá
nékterýchsour,isr-'iících

smlouvu o běžnýchúčtccb

t.

státrrílrorozpočttrěis|o 19-1003988Il07I0a
ČNB r'ede klientovi příinlový ťrčet
ťletyjsou
výtlajovýťrčet
státníhortrzptlčtučis|o00.|0039EEI/07I0(dá|ejcn ,.účty..).
státrripokladně.
l'cdenvv českýchkorunách.Učty.isouťrčt1'podřízenými

)

součástí
tétcr
Nec.tí|ntlu
snr|ouvyjsou PodmínkvCeskénárodníbankypro vedcníťrčtťi
právnickýrnosobánta pror'áděníplatebníhostyku. Podrnín}iyCeské národníbanky
a
batiltovnictví
a Cást l CeníkupeněŽních
pro pouŽívání
sluŽbyABO.K intemetové
s ptldpisemtétosmlottv.v
obchodníclrsluŽeb Českélrarodníbanky. Klient stručasně
podlrrineka ceníkua souh|asís nirni.
potvrzuje,Že se sezni1rnilse zněnínruvederrýclr

I

3 . ČNB inti.'rmujeklienta tl platebníchtransakcíchvýpisy z účtův interva|udenně.
pokuddoš|ok pohy.buna ťtčtu.

4. Taro smlouvase uz.avírá
na clobuneurčitou

Podrobný popis projektu
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Došloke změně kategoriepožárnistaniceTišnovz P2 na P3, coŽ znamená
p|ánované
početního
z24 na 33 (nyní8
navýšení
stavu směnovýchpřís|ušníkŮ
přís|ušníků
na směnu).Dá|eby|azřízenafunkce
na směnu,p|ánováno11 přís|ušníku
počtuorganizovaných
výjezdů
ve|ite|ečetypro Úo Brno-venkova doš|ok navýšení
z jednohona dva a tímzkva|itnění
Po v hasebním
zajištěni
obvodustaniceTišnov'
Pro plánovanénavýšenípočetníhostavu na poŽárnístanici HZS JmK
V Tišnověje nezbytná rekonstrukcepoŽárnístanice (šatny,sociá|nízařízení,
pro plánovanénavýšení
početního
kance|ářeatd.).Současnýstav je nevyhovující
stavu.
PoŽárnístanice HZS JmK v Tišnověbude rekonstruovánapro nový počet
přís|ušných
směnovýcha denníchzaměstnanců,
tak aby odpovída|apoŽadavkům
norem. Rekonstrukcese bude týkat h|avně zvětšeníkapacity šaten, úpravy
sociá|níhozařízenívčetněprovedenínovýchrozvodůvody, kanalizace,e|ektřinya
předpisů.Dá|e bude zvětšenakapacita
topenínutnýchpro splněníhygienických
prodennípracovníky
|oŽnicpropřís|ušníky
HZS JmK'
na směněa zménadíspozice

V Brně dne 15. února2017
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INVESTICNI
ODHAD

PŘEsTAVBA. PoŽÁsNísTANtcE. TlšNoV
prRsoruÁtrví
(nozšíŘrruí
ossnzeNÍ)
KAPAc|T
sTANlcEpno vĚršÍ

I

nískutečného
stavustavbyvč.přípoj
(dimenze)
+ zkres|ení
pro projekčnípráce
úpravy
DOKUMENTACE STAVBY
projektpro stavební
řízení-navazuiena zaměření
obiektu
projektpro rea|izaci
stavby- ZKRESLENíKONSTRUKČNícH
DETAILŮ,
vÝptsPRVKŮ,
PROJEKTY
ZTI+ ELEKTRO+YZr, STATIKAOBJEKTU
. navazující
na projektpro stavebnípovolení
PodrobnýpoIoŽkový
rozpočet
stavbyvč.profesí- pro výběrdodavatele
ELKEM ZA DOKUMENTACI STAVBY
utorskýdozorstavbypři realizaci(+asistencepro v.rýběr
zhotovite|e)
REALIZACESTAVBY
práce(vč.Iikvidace
bourací
odpadu)
novékonstrukce(vč.povrchových
Úprav- podlah,obk|adů)
n o v év ý p | n ěo t v r o ů( v n i t ř n í d v e ř e+ n o v á o k n a W C )
úpravanových rozvodu ZTl (včetnězařizovacíchpředmětů + ohřev vody
- předpok|advyužitístávaiícího
p|ynovéhokot|ejako zdroj)

85 000 Kč

90 000 Kč
20 000 Kč
195 000 Kč

30 000Kč

420 000 Kč
740 000 Kč
110 000 Kč

345 000 Kč
ýZT. odvětránínovéhohveienického
zázemí
45 000 Kč
jpravye|ektro+ novérozvody(zásuvkové
jištění,
rozvody,
svítid|a)
110000 Kč
:ENA CELKEM ZA STAVEBNI UPRAVY
1 770 000 Kč
prostor(obsahujenábytekatd.),cena bez vybavenínovýmnábytkem
Pozn.Cena bez vyklizenístávajících
a kuchyňskouIinkou,bez novýchspotřebičů

Dop!ňkové
řešení
pěna zateplení
střechy- stříkanáizolační
parozábrany(např.lcYNENE)- shora
žadující
užití
a správnoufunkčnost
ánístřešníkrytiny,likvidacestávající
izo|ace,novézateplení
v t|' 180 mm +
pláštěvč.novépodstřešní
pojistné
zaklopení
izolace(taška
střešního

!552Kč,|m2=>4o3
520 Kč

CENY JSOU UVADENY BEZ DPH

Studliřešenípřestavby+ investiční
odhad připravi||ng.LukášKovařík,v Brně E.!2.2ot6

