
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 14.09.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Žádost o individuální dotaci (Česko-ruská společnost z.s.) <<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKS     
 
Projednáno:   v RM 22.06.2015 

 
Text usnesení RM:        
R.usn.č.587/2015        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

            poskytnutí individuální dotace pro Česko-ruskou společnost, z.s. IČ: 00442747, na realizaci                
9. Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka konané v prostorách VOŠ a SOŠ 
Březnice ve dnech 28.06.–09.08.2015, a to z kap. 777 – OŠKS. 

 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 
Důvodová zpráva: 

V příloze předkládám žádost předsedy Česko-ruské společnosti z.s. Středočeské krajské rady pana 
Miroslava Černohorského o finanční příspěvek ve výši 150.000 Kč na realizaci 9. Mezinárodní letní 
školy s výukou ruského a českého jazyka, která se konala v prostorách VOŠ a SOŠ Březnice                      
od 28. června 2015 do 9. srpna 2015. 

Žádost o finanční podporu na Mezinárodní letní školu byla řešena v rámci přidělovacího řízení                        
v oblasti výchovy a vzdělávání, kde nebyla podpora schválena. 

K materiálu přikládáme dopis ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze pana Leonida                        
A. Gamzy. Z dopisu nevyplývá, že by byl pan starosta požádán o pozvání skupiny studentů z Čechova 
na Mezinárodní letní školu. V závěru dopisu se pouze uvádí, že věří, že i letos se mládež z Čechova 
na základě pozvání přijede učit český jazyk. 

V minulých letech bylo z rozpočtu města hrazeno ubytování mládeže z Čechova ve výši 60.000 Kč.            
V letošním roce, z důvodu nutných úspor, nebylo v návrhu rozpočtu kap. 777 – OŠKS s touto 
částkou na Mezinárodní letní školu počítáno. Jelikož akce nebyla podpořena v rozpočtu ani                          
v přidělovacím řízení, mládež z Čechova pozvána nebyla. 

K materiálu je přiložena informace od pana Nohy týkající se zhodnocení akce. 

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

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, 
odst. (4), nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti 
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>   
1) ZM schvaluje   
poskytnutí individuální dotace ve výši ...............  ,- Kč pro Česko-ruskou společnost, z.s. IČ: 
00442747, na realizaci 9. Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka konané 
v prostorách VOŠ a SOŠ Březnice ve dnech 28.06.–09.08.2015, a to z kap. 777 – OŠKS 
 
nebo 
 

2)  ZM neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace pro Česko-ruskou společnost, z.s. IČ: 00442747, na realizaci 9. 
Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka konané v prostorách VOŠ a SOŠ Březnice 
ve dnech 28.06.–09.08.2015 z důvodu …………………………………….<<<). 


