
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 14.09.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Žádost o individuální dotaci (Association the-champions Pribram o.s.)<<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKS     
 
Projednáno:   v RM 15.07.2015 

 
Text usnesení RM:        
R.usn.č.642/2015        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

            poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč pro Association the-champions Pribram o.s., IČ: 
22751408, na pořádání České národní ligy v boxu mládeže konané dne 11.04.2015 v Příbrami, a 
to z kap. 777 - OŠKS. 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 
Důvodová zpráva: 

V příloze předkládám žádost Association the-champions Pribram o.s. o navýšení finančního příspěvku 
na pořádání České národní ligy v boxu mládeže, která se konala 11.04.2015 v Příbrami. Žadatel žádá 
o částku ve výši 10.000,- Kč. 

V rámci přidělovacího řízení pro poskytnutí finanční podpory pro r. 2015 obdržel žadatel následující 
podpory: 
25.000 Kč Pořádání 11. kola České národní ligy v boxu mládeže (usn. č. 153/2015/ZM) 
47.323 Kč Obnova a rozšíření tréninkového a závodního vybavení pro mládež (usn. č. 156/2015/ZM) 
72.323 Kč Celkem 

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

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost dne 09.06.2015 a nedoporučila žádosti 
vyhovět.  

 
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 Association the-champions Pribram o.s., IČ: 
22751408, na pořádání České národní ligy v boxu mládeže konané dne 11.04.2015 v Příbrami, a to z 
kap. 777 – OŠKS 
 
nebo 
 

2)  ZM neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace pro Association the-champions Pribram o.s., IČ: 22751408, na pořádání 
České národní ligy v boxu mládeže konané dne 11.04.2015 v Příbrami z důvodu ……………….<<<). 


