
Město Příbram Pro 'ednáni ZM

odbor: školstvít kuítu a sortu dne: 11fí2.201?

Název bodu jednáni:

Žádost o dotaci_SK Spartak Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru-

Projednáno: v RM 20.11.2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.1168!2017

Rada |. bere na vědomí

žádost o dotaci SK Spartak Příbram.

II. ukládá

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupiteístva města Příbram dne

11.12.2017.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši .. Kč pro SK Spartak Příbram. spolek, Žižkova

694, 261 01 Příbram, IČ 61904899, na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže - podzim a zima

201 ?“. a to 2 kap_ ???-OŠKS. za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a

. organizacím jím zřízeným či založeným.

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných

výdajů v rámci kapitoly ???—OŠKS ve snižení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku

a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši.

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK Spartak Pribram, spolek, Žižkova 694, 261 01

Příbram. IČ 61904899, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Sportovní

činnost mládeže — podzim a zima 2017". v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratrtých

finančních výpomocí : rozpočtu města Příbram c. „2016 přijatými ZM dne 27.06.2016. ZM

usn.č.503í2016.

nebo

nedoporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro SK Spartak Příbram, spolek.

zdůvodu....„........„........ .

Důvodová zpráva:

V příloze předktádame žádost sportovní organizace SK Spartak Příbram, Spolek, o poskytnutí

individuální dotace ve výši 170.000,00 Kč na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže podzim a

zima 201 ?".

Přideienou dotaci by žadatel využil k úhradě nákladů na činnost oddílů děti a mládeže (nájemné za

tělocvičny. doprava členů oddílů dětí a mládeže na zápasy a turnaje, odměny trenérů oddílů dětí a

mládeže, nákup sportovních pomůcek, energie, voda. pronájmy kabin, příprava a regenerace hřišť).

V roce 2017 byla žadateli přidělena dotace z rozpočtu města na stejný účel, a to vsouhrnné výši

595.553,00 Kč:

a) v programu Činnost sportovních organizací (projekt „SK Spartak Příbram — mládež 201 ?“) ve

výši 21655300 Kč.

b) vrámci individuálních dotací (projekt „Sportovní činnost mládeže pro rok 2017") ve výši

38000000 Kč.



Ke dni 24.11.2017 je na kap. 777 — OŠKS na prvku 3718 (Individuální dotace) volnych 208.236.00 Kč.

RM bude dne 04.12.2017 projednávat žádost Lesni mateřské školy Klabánek (20.000,00 Kč).

Dne 04.12.2017 probehne kvůli teto žádostí SK Spartak Příbram. spolek, jednáni Komise pro mládež,

tělovýchovu a sport. Její stanovisko obdrží členové ZM přímo na svém zasedání dne 11.12.2017.

Dle zák. č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění. s 10a, odst.

(4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti. sdělí bez zbytečného odktadu žadateli. že jeho žádosti nebylo

vyhověno a důvod nevyhování žádosti.

Příloha: žádost o individuální dotaci



Žádost o individuální dotaci

TEMA: lndividuáínídotaoe 2017

OBLAST: Individuální dotace

ža'dost číslo "100072

Název projektu - akce

Sportovní činnost mládeže - podzim a zima 2017

Žadatel

'Záldadní informace

„mw SK SPARTAK Příbram. spolek

Název uvádějte přesné podJe 2ř'.2[i“c'.'šíCl list-ny nec-o piatne registrace

. IČ: 01904899

DIČ: (261904899

B mail: vkok©seznam.oz

“Kontaktní údaje

Ullce: Žižkova
pokud obec ulice nemá vyplňte název obce

Číslo orientační: 594

Číslo popisné: 594

PSČ: 26101

Obec: Příbram "

Obec s mámou působnosti: ooec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Telefon:_

Fax:

www; www.skspenakoz



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: ,. . .
pokud obec _iilce nema, vyplň-te oáze-v obce

Číslo popisná:

PSC:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: opens rozšířenou pcsoonosti : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní-spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Banka:

Statutárníadsorpce

Titul před: lng-

Jméno: Vladimir

Příjmení: Králíček

Titul za:

. Funkce: prezident

Delší-statutámí zástupce

Titul před:

Jméno: Mírná—mY

Přijmení: BOCIHÉT

Titul za:

Funkce: tajemník

Projekt

mc ' obu : Zabezpečení podzimní a zimní přípravy mládeže SK SPARTAK Příbram » vybaven í.

ny " projektu tělocvičny. konári. pomůcky, doprava. příprava hřišť, tumajo. energie. organizační

ce

gřuóny popis projektu joo-drobnější popis bude přílohou Žádostsj

: SK SPARTAK Přlbremjo 5. nejstarším fotbalovým klubem v České republioe. Má

Pop" “""“" adm" celkem 10 mládežnických týmům a v nich působí celkem zhruba zoo mládežníků do

18 let.

Termín konání: 10 - 1212017

Seznam příloh“ Charakteristika projektu. reciproční plnění

_ ' Uvedte seznam příloh. které k Íáoosil oni.“ladáts



Celkovč náklady progam: 350 000 Kč

Potahový rozpočet prolita:

(lice-puma calm mann: Dan's“ 75 000 Kč

_ Organizační a kustodské place 60 000 Kč

Trenéři 50 000 Kč

Tělocvičny 20 000 Kč

Turnaje - startovné 15 000 Kč

Příprava a regenerace hřišť 45 000 Kč

Energie. ptyn. pronájmy kabin 25 000 Kč

Sportovní pomůcky 80 000 Kč

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu“. do druhého sloupce “částku

v Kč"

Vilem! podílmvč. jiných zdrojů 180 000 Kč

bilancování v Kč:

mami podilam. vč. jiných zdrojů 52 v.,

financování v %:

Výlepohdovanedotocevxč: "0 000 Kč

\l'ýh pot-dom done. . 48

__ ". v %" max. 80 % na celkových nákladech

“n.m." Mirinda na co bude dotace Doprava. Organizačm a kustodská práce, trenéři. energie.

( MM): sportovní pomůcky. příprava hliát'

Uvedte. na co konkrétně pude dotace použita (např. nájemné. věcné

ceny do soutěží apod.) — učo: použiti

ld entifikacri pro vnické osoby

1. ídantíl'lkeoe Dech Esmpující právnicdtou osobu a . .

úvod . Uveďte jmeno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat

uvedením právního d U zasmuPen" jmenem právnické osoby ajejich funkci.

2' | m a pod “ této plágotzkš P.:-dilem je myšlen obchodni“ podíl dle 5 3? zák. &. 9W2012 Sb.. o

' obchodnich korporari'cn ve zneni pozdáj'i'sioh předpis.-„i.

Sp_oiiry - neuvedou se členové spol.—tu. sie Starman-ir zasrupoe nebo

osoba opravné-na dle stanov ledna! za spolek.

Akciová společnost — neuvddiiednotíl've akcr'onare. ale za kladaieie

mm:—done v obchodním rejstříku.

Qrugslvs - nejedná se :: obchodni" podil. lfffůr'řl'lňťe día bodu 2. a 3 se

neuvecfe (neuvedl se družstevními ale statutární výhod.

3.l tlflkaoeoeobvntchžmá m ".se , _
den ' Mlžnďmnw v případě zapsanych spolku uvedtejeho nazev.



Žadatel tímto prohlašuje, že ke dni podání žádostí:

- nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu města Příbram,

- nemá závazky po lhůtě splatností vůči právnickým osobám. jejichžje město Příbram zřizovatelem nebo

zakladatelem.

- má řádně podaná vyúčtování dotací a podporza minuta období.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace. ve smyslu zákona č. 10912009 Sb., kterým se mění zákon

č. 2132004 Sb.. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře a výzkumu a

vývoje. zák. č. 252.1'1997 Sb., o zemědétstvi, ve znění pozdějších předpisů. a zákon č. 21 Bi'2000 Sb.. o

rozpočtovým pravidlech & o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). ve znění pozdějších

předpisů. bude zapsán do centrálního registm evidence podpor malého rozsahu.

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 1002000 Sb.. o ochraně osobních údajů

a o změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů. uvedených v této žádosti. jej ích povinných přílohách.

ve veřejnoprávní smlouvě o poskymmí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasí se zařazením

do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na internetových sb'ánkách

města Příbram.

Osoba níže podepsaná prohtašuje. že:

—je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvizuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti

a ve váschj—ejích přílohách,

- se podrobně seznámila s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Příbram č. 112010,

- je oprávněna učinit toto prohlášení aje si vědoma možných právních dúsiedků (s 212. zák. č. 4022009 Sb..

trestnízákonlkj ve znění pozdějších předpisů),

Povinná 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

tištěná žádostí přiložte originál plné moci, do etektronioké přiložte scan originálu plné moci).

Příloha č.1 - ghaggkteristika projektu Činnost mládeže 201 'i' - II.pdf (278.39 kB)

Příioha č.2 - Bajgročnř plnění innost mládeže II.pdf (272.31 kB) S

2“

Žádost elektronicky podána 14.11.2017
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“ SK SPARTAK Příbram - mládež 20 i 7“

. . .

Charakíenshka prajekíu

Projekt zabezpečí:

- Sportovní vyžití mládeže ve fotbalovém prostředí

- Eliminace kriminality mládeže a využití volného času

— Kvalitní sportovní prostředí

- Kvalitni sportovni úroveň v

_. — Reprezentaci města Příbram v Kraji & v celé Ceské republice

- Kvalitní trenérské odborné vedeni

- Kvalitní péči o mládeže a rozvoj osobnosti mládeže
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“ Sportovni činnost mládeže - podzim a zima 2017“

Recipročni' plnění

Nabizime:

- Poskytovat areál ZŠ a SŠ v Příbrami pouze za nákladové prostředky

- Realizaci celoročního úklidu protilehlé zastávky, přilehlých chodníků a parkoviště i

v Zimním Odebí -


