
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 14.09.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Žádost o individuální dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)<<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKS     
 
Projednáno:   v RM 24.08.2015 

 
Text usnesení RM:        
R.usn.č.775/2015        

Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  
poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč pro Cykloklub Příbram, o.s., IČ: 48954021, pro 
kontinentální tým CK Příbram Fany Gastro. 

 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 

Důvodová zpráva: 

V příloze předkládám žádost Cykloklubu Příbram, o.s., o poskytnutí mimořádného příspěvku pro 
kontinentální tým CK Příbram Fany Gastro ve výši 150.000 Kč. 

V rámci přidělovacího řízení pro poskytnutí finanční podpory pro r. 2015 obdržel žadatel podporu na 
následující projekty: 
588.000 Kč - Celoroční činnost mládežnických družstev (oblast Vrch. a výk. sport, usn.č.149/2015/ZM) 
  45.000 Kč - Český pohár mládeže v silniční cyklistice 2015 (oblast Jednor. akce, usn.č.153/2015/ZM) 
 633.000 Kč - Celkem 

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost dne 11.08.2015. Komise neakceptovala 
požadovanou výši a navrhla udělit dotaci ve výši 50.000 Kč. Komise zpochybnila výši nákladů, kterou 
považuje za nepřiměřenou. A dále se vyjádřila, že finance z rezervy byly původně určeny na 
mládežnický sport a ne na profesionální cyklistiku. 

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

Dle zák. 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 Cykloklub Příbram, o.s., IČ: 48954021, pro 
kontinentální tým CK Příbram Fany Gastro, a to z kap. 777 – OŠKS 
 
nebo 
 
ZM neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace pro Cykloklub Příbram, o.s., IČ: 48954021, pro kontinentální tým CK 
Příbram Fany Gastro, z důvodu ……………………… <<<). 


