MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

11

Předkládá:

Juračka Vladimír, 1. místostarosta města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí; Komise pro sociální věci a byty

Zpracoval:

Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace - Babybox - STATIM

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí finančního dotace spolku STATIM se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 Hájek, IČO 27006891, ve výši 100 000,- Kč na výměnu původního babyboxu, který je
umístěn při Nemocnici Přerov.
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 3599 pol. 5222 orj 6
org 25 00000 003300
b)
odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) výdaje na dotace mimo dotační řízení
b) snížení rezervy
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová

+ 100.000 Kč
- 100.000 Kč

3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení, uzavřenou mezi
Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a spolkem
STATIM, IČO: 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, ve znění
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová

4. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranic podpisem smlouvy uvedené v bodu 3.
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová
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Důvodová zpráva:
Dne 6. 2. 2019 byla doručena žádost od firmy STATIM, IČO: 27006891 se sídlem Pod
Oborou 88. 704 00 Praha 10 - Hájek, o finanční podporu, která by sloužila k výměně
původního babyboxu při Nemocnici Přerov.
Pan Ludvík Hess, předseda a babydědek ve své žádostí uvádí, že byla dohodnuta s
Nemocnicí Přerov výměna babyboxu na nechtěná lidská mláďata za babybox nové
generace. Původní stará bedýnka pomohla vstoupit od roku 2010 do nového a snad lepšího
života třem děťátkům. V tuto chvíli se o přerovském babyboxu musí přiznat, že je po
technické stránce na posledním místě ze všech původních bedýnek. Technické parametry
jsou už překonané, některé součástky potřebné na provedení servisu se již ani nevyrábějí.
Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají
automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či
nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je
klimatizován. Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně
jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní telefony (žádost - viz příloha č. 1).
S žádostí byl seznámen předseda komise pro sociální věci a byty a člen Rady města Hranic.
MUDr. Ivan Sumara s tímto materiálem seznámil ostatní členy rady. Dne 27. 2. 2019
proběhlo jednání komise pro sociální věci a byty, kterého se účastnil také 1. místostarosta,
pan PhDr. Vladimír Juračka. Po projednání žádosti bylo doporučeno předložit tuto žádost
Zastupitelstvu města Hranic s návrhem schválit dotaci pro firmu STATIM ve výši 100 000,Kč.
Stanovisko komise pro sociální věci a byty
Komise tuto žádost dne 27. 2. 2019 projednala a schválila všemi 10 hlasy přítomných a
doporučila dotaci ve výši 100 000 Kč poskytnout.
Stanovisko odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí podporuje stanovisko a návrh komise na poskytnutí finančních
prostředků spolku STATIM.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Petra Birnbaumová

28. 2. 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost spolku STATIM - Babybox.pdf
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Výsledek
připomínky zapracovány

4

