
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 14.09.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)<<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKS     
 
Projednáno:   v RM 27.07.2015 

 
Text usnesení RM:    R.usn.č.705/2015        

Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost o poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, o. s., DIČ: CZ61904899, Žižkova 
326, Příbram II. 
 

II.   u k l á d á 
Odboru školství, kultury a sportu: 
1) doplnit informaci o stanovisko komise, 
2) předložit materiál na jednání ZM 14.09.2015. 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 

Důvodová zpráva: 
V příloze předkládáme žádost o individuální dotaci SK SPARTAK Příbram, o. s., ve výši 350.000,- Kč 
pro rok 2015 na údržbu areálu SK SPARTAK Příbram (regeneraci přírodních hřišť, regeneraci umělé 
trávy, opravu a rozšíření zavlažovacího systému a další drobnější opravy či údržby). 
 
V rámci přidělovacího řízení pro poskytnutí finanční podpory pro r. 2015 obdržel žadatel následující 
podpory: 
562.098 Kč – Mládež SK SPARTAK Pb, fotbal. aktivity (oblast Činnost sport. org., usn.155/2015/ZM)  
  30.000 Kč – Turnaje O pohár starosty, oslavy 121 let (oblast Jednor. sport. akce, usn.153/2015/ZM) 
592.098 Kč – celkem  

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

Finanční prostředky na údržbu areálu řešil v minulých letech odbor silničního hospodářství a investic, 
z jehož rozpočtu byly hrazeny náklady na areál na základě vystavených objednávek, protože areál je 
v majetku města. V souvislosti s organizační změnou došlo v letošním roce ke zrušení odboru 
silničního hospodářství a investic a ke zřízení nového odboru investic a rozvoje města – kap. 786. 
Opravy a údržbu majetku města nyní zajišťuje nově vzniklý odbor správy majetku – kap. 785. V příloze 
předkládáme vyjádření obou odborů k rozpočtovým prostředkům uvedenému spolku. 

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost dne 11.08.2015 a navrhuje neudělit 
dodatečnou dotaci. Stanovisko komise je uvedeno v přiloženém zápise. 

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 pro SK SPARTAK Příbram, o. s., DIČ: CZ61904899, Žižkova 326, 
Příbram II, na úhradu nákladů spojených s regenerací přírodních hřišť, regenerací umělé trávy, 
opravou a rozšířením zavlažovacího systému, drobnějšími opravy a údržbou areálu SK SPARTAK 
Příbram ve výši ……………… Kč a to z kap. ……………. 
 

nebo 
 

2)  ZM neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, o. s., DIČ: CZ61904899, Žižkova 326, 
Příbram II, na úhradu nákladů spojených s regenerací přírodních hřišť, regenerací umělé trávy, 
opravou a rozšířením zavlažovacího systému, drobnějšími opravy a údržbou areálu SK SPARTAK 
Příbram z důvodu …………………………….<<<). 


