
Město Příbram
Pro ednání ZM

odbor: školství, kultur a sortu
Dne: 13312017

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci — Matice Svatohorská.

Předkládá: Rada města

Zpracoval:
lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 02.10.2017

Text usnesení RM:

R'usn.č.95072017

Rada |. bere na vědomí

Žádost o poskytnutí individualní dotace pro Matici Svatohorskour Svatá Hora 591, 26101Příbram, IČ 70829071, na projekt s názvem “Instalace Nových Svatohorských varhan",

||. u k | a d a

OŠKS předložit materiál do ZM.

Napsala: Bc. Dagmar Bětíková _

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši Kč pro Matici Svatohorskou. Svatá Hora591, 26101 Příbram, Kč 70829071 , na projekt s názvem “Instalace Nových Svatohorských varhan", ato 2 kap. ???-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacímjim zřízeným či založeným,

2) rozpočtové opatřenír tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžnýchvýdajů v rámci kapitoly 777—OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku
3 navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Matice Svatohorská. IČ 70829071, Svatá Hora 591.26101 Příbram o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „instalace NovýchSvatohorských varhan", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a nevratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. “02016 přijatými ZM dne 27.06.2016. ZM usn.č.503í2016.

nebo

neschvaluje poskytnutí individualní dotace pro subjekt Matica Svatohorská, Svatá Hora 591. 261 01Příbram, z duvodu.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme žádost Matice Svatohorské o poskytnutí individuální dotace ve výši 264.000,00Kč na projekt s názvem „instalace Nových Svatohorských varhan“. Přidělen0u dotaci by žadatelvyužil na závěrečnou fázi, dostavbu a instalaci Svatohorskýoh varhan.

Kulturní letopisecká památková komise na svém zasedání dne 13.09.2017 navrhla částku 190.000,00Kč.

V programových dotacích již byla tomuto subjektu přiznané dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt“Putovní výstava fotografií: Svatá Hora, místo přesahující hranice“ dle Usn.č.685l2017!ZM.



Město Příbram podpořilo projekt Svatohorských varhan v letech 2014-2016 takto:

v roce 2014 čerpala Římskokatolická farnost programovou dotaci 100.000,00 Kč na projekt „Stavte

s nami varhany pro Sv. Horu".

V roce 2015 čerpala Římsko-katolická farnost programovou dotaci 100,000,00 Kč na projekt

„Dostavba Svatohorských varhan“.

V roce 2016 čerpala Matice Svatohorská individuální dotaci 45.000,00 Kč na projekt „Dostavba

Svatohorských varhan“.

S ohžedem na charakter projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Ke dni 31.10.2017 je na kap. 777 — OŠKS volných 458.236,00 Kč. O individuální dotaci ke dni

31.10.2017 požádaly ještě tyto subjekty: CK Příbram, zs. (300.000,00 Kč), Lesní mateřská škola

Klabánek (20.000,00 Kč). O žádosti CK Příbram, 2.5, bude rozhodovat ZM dne 13.11.2017, o žádosti

Lesní mateřské školky Klabánek bude rozhodovat RM dne 20.11.2017.

ZM bude dne 13.11.2017 rozhodovat také o daru pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Vojtěch

Příbram Vl — Březové Hory, IČO 81100421, se sídlem nám. Jana Alisa čp. 284, 261 01 Příbram

určeném na opravu zdi březohorského hřbitova. RM svým usnesením R.usn.č.1024l2017 ze dne

23.10.2017 dopomčuje ZM schválit dar ve výši 150.000,00 Kč. Pokud ZM dar schválí, bude

provedeno rozpočtová opatření, toje změna rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně

běžných výdajů, a to snížením kapitoly 777 — OŠKS, číslo prvku 3718 individuální dotace o

schválenou částku a navýšením kapitoly 784 — OPVZ, číslo prvku 4241 Der ve stejné výši.

Dle zák. č. 250í2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Š 10a, odst.

(4) nevyhoví-ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo

vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o individuální dotaci, reciproční plnění.
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žádost o individuální dotaci

TÉMA: Individuální dotace 2017
OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo lD00065

Název projektu - akce

Instalace Nových Svatohorských varhan

Žadatel

Základní informace

Název: Matice Svatohorská

Nazev uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 70829071

DIČ:

E-mail:

Kontaktní údaje

Ulice: Svatá Hora

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 591

PSČ: 26101

Obec: Příbram

Obec s rozšířenou působností: __ :.
obec s rozsiřenou pusobnosti : ORP

Okres:

Pošta:

Te|efon; 318429939

Fax:

WWW:

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:
, „

pokud obec ulice nema, vypinte název obce

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

lpí/dotacemihmm-city.cz/dctaiI/oblast-individualni-dotacefindividualni-dotace-201[591] 154f?tisk=... ] i . 9. 2017
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Obec s rozšířenou působností: ., _ '
obec s rozsirenou pusobností : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

. Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 523967309

Banka: 0800 - Česká spořitelna, a.s.

Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Věra

Příjmení: Langová

Titul za:

Funkce; přčdSEdkyně

Další statutární zástupce

Titul před: 9- Mgr.

Jméno: David

Přijmení: Horáček

Titul za: CSsR

Funkce: protektor

Projekt

Stručný obsah projektu: v období 2008 — 2017 probíhá na Svaté Hoře projekt výstavba

nových Svatohorských varhan. Na tuto výstavbu přispívají členov_é

Matice Svatohorské, obyvatelé příbramského regionu, poutníci : CR

izahraniči. Formou adopce píš'tal přispěli místní ponikatelén

Významná pomoc přišla ze strany město Příbram a Nadace CEZ.

Drobní dárci přispěli také formou pomocí DMS.

V současné době probíhá závěrečná fáze dostavby

a Instalace nových Svatohorských varhan. Probíhají nutné úpravy

na kůru a půdách. Nástroj je z větší části již deponován na Svaté

Hoře a jeho instalace by měla proběhnout v říjnu/listopadu tohoto

roku.

Odůvodnění žádosti

Popis činnosti žadatele: Matice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné,

nepolitické a podpůrné sdružení pro poutní areál Svatá Hora -

Příbram

Termín konání; říjen-prosinec 2017

Seznam příloh: Rozpočet+reciproční plnění

Uvedte seznam příloh, které k Žádosti přikládáte

Financování projektu

http:fr'dotace.príbram-cityczťdetailfobiast-individualni-dotace/individualni-dotacc—20l 315971 154í?tisk=... 1 1. 9. 2017
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, Celkové náklady projektu: 1 320 000 Kč

Po'oz'mvť mmm? "“N“" doprava 150 ooo Kč(rozc.-psane celkove nákladn:

sestavení nástroje 500 000 Kč

ňnální montáž v bazilice 150 000 Kč

intonace nástroje 300 000 kc"

finální ladění
220 000 Kč

Uvedte do prvního sloupca "popis nákladu", do druhého sloupce

"částku v Kč"

__ , Vlastní podíl žadatele vč. 1 056 000 Kč

Jinych zdrojů financovani v Kc:

Vlastní podíl žadatele vč. 80 %

jiných zdrojů financování v %:

Výše požadované dotace v Kč: 264 000 Kč

Výše požadované dotace v %: 20 _ _
max. 80 % na celkových nákladech

Specifikace nákladů (na co Transport, montáž v Basilica, intonace a ladění
bude dotace panika): Uvedte, na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné,

věcné ceny do soutěží apod.) — účel použití

Identifikace právnické osoby

1. Identiňkace osob zastupující právnickou Věra LÉHQPVÉ ' předsedkyně
osobu s uvedením právního důvodu UVEďte Jmeno & pr'lmen' 050W “Eb“ OSUD

zastoupení: oprávněných jednat jménem právnické osoby a jejich

funkci,

2. Identifikace osob s podílem v této
právnické osobě: Podiiern je myšlen obchodnipodíl die g 31 zák. č. 90/2012

Sb., o obchodních korporacírn, ve zněnípozcíejišitn

předpisů.

Spolky - neuvedou se ci:-nove spolku, ale statutární zástupce

nebo osoba oprávněná die stanov Jieo'ma't za spolek.

Akciová spolec'ngst - neuvádíjednoliive akcionáře, ate

zakladatele uvedené v obchodním ťEjSířfktl.

Družstva - nejedná se o obchodnipoo'il. informace dle bodu

2. a 3. se neuvede (neuvádí se družstevním, ais statutární

výbor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, J

a o výši tohoto podílu: V připadá zapsaných spolků uvedte jeho název.

Žadatel tímto prohlašuje, že ke dni podání žádosti:
- nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu města Příbram,
— nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram
zřizovatelem nebo zakladatelem,

- má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období.

tp:!fdotace.pribram-city.cz/detailíoblast-individualni-dotaceiindividualni-dotace-ZOl 7_59r' l l$4f?tísk=... ] 1 . 9. 2017
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Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 10972009 Sb., kterým .

se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně '

zákona o podpoře a výzkumu a vývoje, zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 21812000 Sb., o roZpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidia), ve znění pozdějších předpisů, bude zapsán do centrálního registru

evidence podpor malého rozsahu.

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 1012000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této

žádosti, jejich povinných přílohách, ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele & se

zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách města Příbram.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že:

- je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost údajů

uvedených v této žádostí a ve všech jejich přílohách,

- se podrobně seznámila s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí :

rozpočtu města Příbram č. 1/2016,

— je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných právních důsledků (& 212, zák. č.

4072009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisu).

Pownne přílohy.

1) charakteristika projektu

2) konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).

V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc 5 ověřenými

podpisy (k tištěné žádosti přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plné moci).

Příloha č.1 - rozpocet velke varhanypdf (46.29 kB)

Příloha č.2 - Reciprocnj plneni - Matice—Mesto Pb.jpg (39.23 kB)

Žádost elektronicky podána 04.09.2017 podpis statutárního zástupce

http:/idotacepribrain-city.cz/detailfoblast—individuaini—dotaceíindividuatni-dotacc-2017_59il 154i?tisk=... ] i . 9. 2017
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SVATA HORA - VELKE VARHANY

PODROBNY ROZPOCET

aktualizace 24.3.2008

Účtuje se ] dílenská hodina kč 880- . Zahrnuje mzdové náklady, coca zdrav. pojištění, povinnápojištění zaměstnanců, dílcnskou režii _ náklady na osvětlení a otop, pojištění , odpisy a základní spotřebnímateriál. Na projekční práce je účtována hodinová sazba kč BBS,—. Projekční práce na skříni seneúčtují. Rezivo— počítá se hrubý objem, čistá výtěžnost 60 %

Skříň

projektová dokumentace. dílenské výkresy
200 hod kč 77000110

neúčtuje se

materiál - 13 ohm BO řeziva
kč 1 1050000

2 ohm DB řeziva
kč 3200000

transporty. manipulace,sušcní
kůň.-500,00

truhlářské práce
2700 bod kč 237600000

řezbářské práce
400 hod kč 35200000

povrchová úprava vnitřní nátěry
50 hod kč 4400000

broušení, namáčení
50 hod kč 4400000

nanesení brus.tmc1u
35 hod kč 3080000

broušení ruční
50hod kč 4400000

stříkání barvou
120 hod kč 10560000

materiál
barvy,řcdidla,spotř.matcriál

kč 68 000,00
pozlacovačské práce 150 m zlacených profilů,

lahia prospektu

kč 7500000

mramorování

kč 3000000

mezisoučet

kč 3 338 400,00



?.

Hrací stůl

technická dokumentace 80 hod kč 3080000

klaviatury kompletní. 3 kusy 420 hod kč 36960000

spojkový aparát 180 hod kč 15840000

klaviatura pedal 85 hod kč 7480000

lavice 42 hod kč 3696000

montážní práce 180 hod kč 15840000

úhelníky pedmechaniky 30 ks kč 240000

materiál : eben 4 kg kč 1250000

kost 55 ks kč 495000

ložiska do spojek.pera,

drát titan kč 3400000

zadní pera do pedklaviatury 30 ks kč 3000.00

přední pera 30 ks kč 240000

Smrk jemnoletý 0,7 cbm kč 925000

Dub 12 ehm kč 1920000

mezísoučet kč 916 660,00

Hrací & registrován mechanika

technická dokumentem: 150 hod kč 5775000

hřídelové desky 720 hod kč 63360000

úhelmkové trámce 80 hod kč 7040000

abstrakty-nakrácení, olepení

konců .osazení kováním 220 hod kč 19360000

iožiska hřídelí s vložkou Resitex 972 kusů kč 7970400

ramínka dubová 1156 kusů kč 4624000

-kompletační práce 180 hod kč 14670000

materiál: smrk 4 ehm kč 3200000

dub 0,8 cbm kč 1280000

abstrakty 500 m kč 525000

Registratura—železné části subdodávka kč 6200000

spojovací čepy subdodávka kč 2700000

materiál dub 2 cbm kč 3200000

manubria 30 kusů kč 650000

závěsy abstraktů 1000 kusů kč 3600.00

ložiska kuličková 230 kusů kč 1955000

mechanika mezisoučel kč 1 440 394.00
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Vzdušnice

technická dokumentace
130 hod

kč 6930000

rámy & přepážkami a špunty, ? kusů 1400 hod
kč 123200000

hoblování & broušení rovin
50 hod

kč 4400000
ventilové komory

100 hod
kč 8800000

ventily
80 hod

kč 7040000
zásuvky, rozhrádky

40 hod
kč 3520000

šloky, stojánky. stoličky
360 hod

kč 31680000
svrtávání

80 hod
kč 7040000

pasování píšťal
2 80 hod kč 24640000

lepení těsnících kroužků.osazení

pulpetami, kování. pera 80 hod
kč 7040000

materiál :

dni:
5 ohm

kč 8000000
smrk

3 ohm
kč 2250000

kůže ovčí
2 m

kč 8260.00
pera ventilová

260 kusů
kč 3900.00

těsnění Liegclind
4 m

kč 4000.00

\\—

mezisoučet
kč 2 361 560,00

Píšťaly — ceny včetně první předintonace

Sn hlavní stroj

kč 48000000
dřevo positiv

kč 16000000
Sn positiv

kč 23500000
Sn Spodní stroj

kč 10250000
Lg Spodní stroj

kč 62 000,00
Trompeta man

kč 18200000
Hoboj UW

kč 164 000.00
Vox Hui-nana RP

kč 135 000,00
Posaunbas Ped

kč 210 000,00
Subbas

kč 14800000
Octavbas

kč 14000000
Superoctava

kč 4840000
Kol-net 2 fach

kč 4270000

Zimbelstern

kč 7500000

Mezisoučet píšťaly
kč 2 184 600,00

Vzduchotechnika

projekce
40 hod

kč 1540000

motor Laukhuff 6021 12
2 k usy

kč 102 640,00
Filtr

kč 2760.00
vypínač Siemens

kč 174000
Tlumící bedny s příslušenstvím

40 hod kč 3260000
vzduchovody -

smrk 2 ohm kč 1500000

80 hod
kč 6520000

mčchy — paušálně

kč 22000000
regulátory

4 kusy
kč 2400000

——_——————_______—___—_____

mezisoučet
kč 479 340,00
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Montáže v dílně
'

sestavení nástroje, seřízení , odzkoušení, předinlonace .předladění, demontáž & balení pro transport

900 hod kč 792 000,00

transporty, montáž v kostele, intonace & ladění

600 hod kč 528 000.00

'———_-——————__—____—____

mezisoučet kč ] 320 000,00

%

součet ea varhany kč 12 040 954,00

již zaplacená záloha na materiál kč 400 000,00

—-——-—._—_________—_—_____

CELKEM NETTO
kč 11 640 954,00

DPH 19 %
kč 2 2ll 781,20

V Borovanech, dne 24.3.2008

Vladimír Šlajeh



Výstavba Svatohorských varhan_rozpočet finální části

Daprava nástroje 150.000 Kč

Sestavení nástroje 500.000 Kč

Finální montáž v bazilice 150.000 Kč

Intonace nástroje 300.000 Kč

Finální ladění 220.000 Kč

Náklady celkem 1.320.000 Kč

Výstavba Svatohorských varhan probíhá ve spolupráci s firmou Vladimír Šlajch — Borovany,

která je zhotovitelem tohoto nástroje.

První slavnostní tony nového nástroje by měly zaznít o vánočních svátcích roku 2017.

ly" “ \\ “FA“ „.r-=.„__



Matice Svatohorská

se sídlem: Svatá Hora 591. 261 01 Příbram

IC: 70829071

jednající: Věrou Langovou. předsedkyní

Reciproční plnění

V souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční podpory na Nové svatohorské varhany. Vámnabízíme reciproční plnění ve formě adoptované píšťaly »“ hauptwerku, kde bude uvedeno.kde jejejím dárcem.

V Příbramí dne 25. srpna 201?

Věra Langová

předsedkyně



Dagmar Bětíková

Od: traxler©svata-hora.cz

Odesláno: 13. září 2017 22:40

Komu: Dagmar Bětíková

Předmět: RE: reciproční plnění

Pěkný den.

Dle domluvy s vedením můžeme toto plnění nabídnout.

5 přáním pěkného dne Jan Traxler

oúoaetatatatooataúti

PhDngr. Jan Traxler

Svatá Hora 591

CZ - 261 01 Příbram II.

Mobile +420 603 241 841

traxlerstata—horax:

http:“wwwsvata-horaxz

rtttorammotoootottta

From: Dagmar Bělíková |maitto:Dagmar.Betikova©pribram.eu]

Sent: Wednesday, September 13, 2017 5:51 PM

To: 'PhDr.Mgr. Jan Traxler - Svata Hora'

Subject: reciproční plnění

Vážený pane Traxlere,

na základě našeho telefonického rozhovoru Vás prosím o vyjádření k tématu recipročního plnění k podané žádosti

ohledně projektu: „instalace nových svatohorských varhan“ — žadatel „Matice Svatohorská'l.

Rádi bychom se domluvili na recipročním plnění ve smyslu navržení snížené částky — nájemné za pronajaté nádvoří

Svaté Hory v rámci akce konané v příštím roce 2018: „XL Příbramská svatohorska' šalmaj“.

Děkuji za Vaše zpětně vyjádření a Vaši ochotu.

S přátelským pozdravem

Bc. Dagmar Bětíkova'

vedoucí odděle ní kultury a sportu

Tel.: 318402298, M.: 733 591 377

E-mail: dagmarbetlkovagpribrameu

"“"" MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribrameu

Městský úřad Příbram

a Tyršova 108

- 251 19 Příbram
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