
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury, sportu a informačních služeb dne: 29.06.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení) <<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKSIS     
 
Projednáno:   v RM 25.05.2015 

 
Text usnesení RM:        

R.usn.č.440/2015 
Rada  n e d o p o r u č u j e  ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace pro 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČ: 26995913, na Příbramský 
fotbalový pohár U13 za účelem prezentace mládežnické kopané a města Příbram. 
 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 
Důvodová zpráva: 

V příloze předkládáme individuální žádost 1. FK Příbram, o.s. o navýšení finanční podpory pro rok 
2015 ve výši 15.000,- Kč na jednorázovou sportovní akci, při které bude prezentována mládežnická 
kopaná a město Příbram. Po telefonickém hovoru s p. Nováčkem bylo upřesněno, že se jedná                 
o Příbramský fotbalový pohár U13. 

V rámci přidělovacího řízení pro poskytnutí finanční podpory pro r. 2015 v oblasti Jednorázové 
sportovní akce byla 1. FK Příbram, o.s. schválena podpora ve výši 60.000,- Kč na projekt "Prezentace 
mládežnické kopané a města Příbram", v rámci kterého se uskuteční dva turnaje - 18. ročník 
Memoriálu Jaroslava Starky ml. a Příbramský fotbalový pohár U13. 

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 14.05.2015                        
a nedoporučuje navýšit finanční podporu 1. FK Příbram, o.s. Zápis z komise je přiložen k materiálu. 

Přehled volných zdrojů kap. 777 je přiložen k tomuto materiálu. 

O přidělení fin. prostředků rozhoduje ZM v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
jelikož součet poskytnuté podpory žadateli v roce 2015 je více než 50.000 Kč. V případě neschválení 
dotace má poskytovatel povinnost sdělit bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti (§ 10a zák. č. 250/2000 Sb.).  

 
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>   
1) ZM schvaluje   
poskytnutí individuální dotace ve výši ...............  ,- Kč pro 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČ: 
26995913, na Příbramský fotbalový pohár U13 za účelem prezentace mládežnické kopané a města 
Příbram, a to z kap. 777 – OŠKS. 
 
nebo 
 

2)  ZM neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace pro 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČ: 26995913, na Příbramský 
fotbalový pohár U13 z důvodu …………………………………….<<<). 


