
Město Příbram Pro 'ednáni ZM

odbor: školství, kultury a sportu dne: 12.12.20?6

Název bodu jednání:

[>>>-Žádost o dotaci SK SPARTAK<<<1

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru_

Projednáno: v RM 21.1 12016

Text usnesení RM:

R.usn.č.1069í2016

Rada l. nedoporučuje ZM

poskytnutí individualní dotace pro SK SPARTAK Příbram, o.s.. Žižkova 326, Příbram, IČ

61904899. na projekt s názvem „ůsvětlení tréninkové hrací plochy pro mládež“. a to 2 kap.

777 — OŠKS, ze podminky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím

jim zřízeným či založeným.

II. 0 k | á d á

OW zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 12122016.

Napsaía: Dagmar Janouš

Návrhy na usnesení:

(>>>) ZM schvaluje

poskytnutí individualní dotace ve výši Kč pro SK SPARTAK Příbram, IČ 61904899, na

projekt s názvem „Osvětlení tréninkové hrací plochy pro mládežň a to 2 kap.

za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a

organizacím jím zřízeným či založeným

nebo

ZM neschvaluje

poskytnutí indívlduální dotace pro SK SPARTAK Příbram. IČ 61904899. na projekt s názvem

„Osvětlení tréninkové hrací plochy pro mládež“, z důvodu.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme žádost sportovní organizace SK SPARTAK Příbram, o poskytnutí individualní

dotace ve výši 200000100 Kč na projekt s názvem „Osvětlení tréninkové hrací plochy pro mládež".

V rámci přidělovacího řízení pro poskytnutí finanční podpory pro r. 2016 byl žadatel ke dni 21. 11.

2016 podpořen částkou 531.148,00 Kč. a to v těchto oblastech podpory:

Činnost sportovních organizací:

Projekt „SK SPARTAK — činnost mládežď, částka 231.148,00 Kč (usn.č.392í2016íZM)

individualní dotace:

Projekt „Činnost mládeže SK SPARTAK Příbram“, častka 30000000 Kč (usn.čv439l2016í2lvl)

Ke dni 12. 12. 2016 nejsou na kap. 777 _ OŠKS žádne volné finanční zdroje.

Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole ??? — OŠKS nejsou žádné volné finanční zdroje. OŠKS

nedoporučuje žádosti vyhovět.

Dle zák. č. 250l2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění. & 10a, odst.

(4) nevyhoví-li poskytovatel žádostí! sdělí bez zbytečného odkladu žadateli. že jeho žádosti nebylo

vyhověno a důvod nevyhovění žádostí



“

Žádost o individuální dotaci na r. 2015

%

TÉMA: Individuální dotace

OBLAST: Individuální dotace na r. 2016

Žádost číslo 1000041 *

Název projektu - akce

Osvětlení tréninkové hraci piochy pro mládež »-

Žadatel

h.

Zákiadn'í informace

Název: SK SPARTAK Příbram, o.s.

Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 61904899
»-

DIČ: (3261904ng

E- mail: kralicek©jkncz

Kontaktní údaje

Ulice: ŽÍŽŘOV'B "

pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Číslo orientační: 323

Číslo popisné: 325

psč: 25101

Obec: Přibram „_

Obec s rozstřenou pusobnostl: obec s rozšířenou působností : ORP

Okreg: Příbram

Pošta: Příbram |

Telefon:_

Fax: 318402090 u.

www; wmvskspartakcz
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Korespondencm “adresa

Adresát: J.K.Rv spol. s r.o. — Králíček

unce: Pražská

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo popisné: 14 ..

psč; 26101

Obec: Příbram

Ob ' '“ ' b t':

ec s rozsirenou puso nos | obec s rozšířenou působností : ORP

Okres: Příbram

Pošta: Příbram | *

Bankovní spojení

Předčíslí účtut

Číslo účtu: \-

Banka:

Statutární zástupce

Titul před; ing. _

Jméno: Vladimír

Příjmení: Králíček

Titul za:

Funkce: DFGZÍÚBÚÍ

. » , .- . , s—

Dalšl statutarm zastupce

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za: "'

Funkce:

Individuální dotace _

Odůvodnění žádosti: Vobdobí 10-12 a 03-04 měsíců v roce-je nutné pro tréninkovou činnost mládeže

potřeba zajistit odpovídající tréninkové plochy, Při budování umělé travyjsme počítali s

možností vybudovat právě takove osvětlení částí tréninkové plochy na hornim hřišti v

areálu SK SPARTAK. Realizace umožní uskutečnění tréninků mládeže i po setmění.

což je nyní značný problém a tréninky se bohužel zatím omezují nebo se konají na hřišti

a UMT, což ale způsobuje velke“ problemy (moc dětí na hřišti, nočí se UMT). “

Termín: 11 4522016

Uvedte dobu, v níž má být dosaženo účelu

Účel použití: Rozšíření časového rozsahu pro trénink mládeže.

Uvedte účet, na který chcete peněžní prostředky použít (specifikace nákladů)

Požadovaná částka: 200 000 KČ

Celkové náklady 245 000 Kč “'

projektu:

“lůžkový “maš“ Viz Příloha 245 000 Kč
(rozepsané celkové

náklady projektu):

Uveďte do prvního sioupce "popis nakladď. do druhého sloupce "částku v Kč"

Seznam příloh: Nabídka od dodavatele —

Uvedte seznam priloh, ktere k Žádosti přikládám

V.
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Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109152009 Sb., kterým se mění

zákon č. 215i2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje, zákon č. 252i1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č_ 2182000 Sb.„_

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejicich zákonu (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

předpisů, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smysiu zákona č. 1002000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádostí, jejich povinnych příiohách, ve

smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ni plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze

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

Prohlašuji, Že jsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a pravdivost údajů

uvedených v této žádosti a vevšech jejich přílohách,

Žadatel timto prohlašuje. že nemá v době podpisu tohoto prohlášenizavazky po lhůtě splatnosti vuči sta'tu, ani

vůči USC (územně samosprávné celky), nemá v době podpisu tohoto prohlášení závazky po lhůtě splatností vůči

rozpočtu města Příbram. ani vůči organizacímjím zřízeným či zaioženým. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že

je oprávněna učinit toto prohlášení aje si vědoma možných právních důsledků (% 212, zák. č, 40i2009 Sb., trestní“

zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

JB— Ii žadatel právnickou osobou, musi žádost obsahovat identifikaci: __

1. osob zastupujíoích právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2. osob s podílem vtěto právnické osobě ípodílemje myšlen obchodní podíl die % 31 zák. č. 902012 Sb.. o

obchodních korporacích. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporací. As. neuvádí jednotlivě akcionáře, ale

zakladatele uvedené v obch, rejstříku. Družstva - nejedná se o obchodní pod í|,' informace dle bodu 2 a 3 se neuvede

(neuvádí se družstevníci, ale statutárnl výbor). Spolky - neuvedou se členové spolku. ale statutární zástupce nebo osoba

oprávněná dle stanov jednat za spolek).

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podilu.

“

V případě zastoupeni žadatele na zákiadé piné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc 3 ověřenými

podpisy (k tištěné žádostí přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan ori inálu lne' moci .

Příloha č.1 - Kopie — CN výbojkoveho osvětlení 13102016.pdf (592.7 kB)

Příloha č.2 - Fixed mast. pdf (212.87 kB)

Příloha č.3 - HL mastpdf (102.46 RB)

Žádost elektronicky podána 03.11.2016
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