
Město Příbram Pro 'eclna'ní ZM

odbor: školství. kultu a Sportu dne: 19.06.2017

Název bodu jednání:

Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o individuální dotaci

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství. kultury a sportu

Projednáno: v RM dne 29.05.2017, usnesení č. 5352017

Text usnesení RM: R.usn.č.535í201 ?

Rada |. doporučuje ZM

t) schválit poskytnutí individualní dotace ve výši 5000000 Kč pro Základní školu. Příbram

VII. 28. října 1, IČ: 47074370, na projekt v oblasti výchovy a vzdělávání s názvem „Kulturni

setkání s ltállí", a to zkap. 777 — OŠKS, prvek c. 401? (ZŠ)) za podmínky splnění

bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,

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

na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777 — OŠKS ve snížení prvku č. 3718

(individuální dotace) o částku 5000000 Kč a navýšení prvku č. 4017 (ZŠ) ve stejné výši.

3) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou. Příbram VII, 28. října 1,

IČ: 4?074370 o poskytnutí dotace ve výši 5000000 Kč na projekt „Kuiturní setkání s Itálií“,

v souladu s Pravidly o poskytování dotací a nevratných finančních výpomocí : rozpočtu

města Příbram č. 02016 přijatými ZM dne 27.06.2016. ZM usn.č.50322016.

||. u k | a d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

19.6.2017.

Napsala: Mgr. V. Holá -

Návrh na usnesení:

ZM s s h v a | uj e

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 5000000 Kč pro Základní školu. Příbram till,

28, října 1, IČ: 47074370, na projekt voblasti výchovy a vzdělávání s názvem „Kulturní

setkání s Itálií", a to zkap. 777 — OŠKS, prvek č. 4017 (ZŠ)) 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 ramci kapitoly 777 — OŠKS ve snížení prvku č. 3718 (individualní dotace)

o částku 5000000 Kč a navýšení prvku č. 401? (ZŠ) ve stejné výši,

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou, Příbram VII, 28. října 1, IČ: 470?43?0

o poskytnutí dotace ve výši 5000000 Kč na projekt „Kutturní setkání s ltálii“, vsouladu

s Pravidly o poskytování dotací a návratnýoh finančních výpomoci z rozpočtu města

Příbram č. „2016 přijatými ZM dne 2?.06.2016. Zlvl usn.č.503!20“|6.

nebo neschvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 5000000 Kč pro Základní školu, Příbram VII,

28. října 1, IČ: 47074370, na projekt voblasti výchovy a vzdělávání s názvem „Kulturní

setkání s Itálií“z důvodu.......



_

Dúvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá žádost ředitele Základní školy, Příbram VII. 28. října 1 (dále

ZŠ 28. října) Mgr. Jaroslava Kopeckého o poskytnutí individuální dotace ve výši 12000000 Kč

na projekt s názvem „Kutturní setkání s ltálií“.

.Jedná se o 10denní zahraniční výjezd 40 žáků a 4 pedagogů školy do Itálie. jehož cílem je podpora

multikulturní výchovy žáků prostřednictvím poznávání hudebních a kulturních tradic partnerské země a

jejího jazyka a prezentace kultury a výsledků vzdělávací činnosti žáků tříd s hudebním a výtvaran

zaměřením v zahraničí (viz příloha).

Předpokládaná celkové náklady projektu jsou stanoveny na 36550000 Kč. ZŠ 28. října požaduje

dotaci na úhradu nákladů na dopravu, zbývající náklady budou hrazeny

1) z rozpočtu školy (4700800 Kč - cestovní náhrady pedagogů) a

2) z prostředků rodičů žáků (19709200 Kč).

Vzhledem |< obsahu a přínosnosti projektu a zároveň k omezenému objemu volných finančních

prostředků, které jsou na kap. TT? — OŠKS k dispozici, OŠKS doporučuje žádosti vyhovět, avšak

ne v plné výši.

Žadatel žádal o poskytnutí finanční podpory již v rámci přidělovacího řízení pro rok 2017. ZŠ 28. října

byla schválena finanční podpora v obtasti výchovy a vzdělávání ve výši 4108800 Kč na projekt

„Žijeme tradicemi Vánoc“.

Dle ustanovení 5 10. odst. 4 zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ve znění pozdějších předpisů. nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli,

že jeho žádosti nebylo vyhověno & důvod nevýhOvění žádosti.

Přílohy: Žádost ředitele školy s přílohami a dodatkem (doplnění informace)
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Městský úřad Přtbram
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Žádost o individuální dotací ev. c_-_ _
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.
„FW:-tri -l"ř'!'*"'h

TEMA: Individuálnídotace 201? '

OBI-AST: Individuální dotace

Žádost čislo IDDOMB

Název projektu - akce

Kulturni setkání s Itálií

Žadatel

Základní infomace

“za“ Základní škola. Příbram VII.2B října 1

Název uvádějte přesně podle zřizovam list-m, nebo plátna reg-stráca

|Č: 47074370

DIC.

E— mail. inío©57.s— oh.cz

Kontaktni údaje

unce: 25 října

pokrm obe; L|1IL,E_'I'\F:IT.LI vwlnle 'mzev linu—

Čislo onenlačni.

Číslo popisné: 1

psů; 25101

Obec: Příbram Vll

-,. . Pribram
Obec s rozšr enou působnosti obec =.. 'ozsrer'u'm; púbwmml _ CPP

Okres Příbram

Pošta Příbram

Teiehn: 326551440

Fax

Wva 515- pb cz

!



Korespondenční adresa

Adresát

Ulice"

[FC.FHi: at:-Pí ,:íí: F! |ltš"1i-s \'yl'irlík' manu .lt-"L'

Číslo popisné

PSC'

Obec

Obec s rozšířenou působností. _ _

Uhel C- iC-zsrreríoí. pí,.snrtrtrí-gfí : ORF“

Okres-

Pošta

Bankovní spojení

Předčíslí účtu

Čislo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Tttul před Mgr.

Jméno-_ Jaroslav

Přijmení: KODBCW

Titul za;

Funkce; ředitel Škon

Další statutární zástupce

Titul před RNDr

Jméno Mrtan

př.-jmen.“ Brabenec

Titul za

Funkce ZŠSÍUDCE ředitele

Stručný obsah projektu. Hlavním Ctlem projektu je podpora multikulturní výchovy žáku prostřednictvím

poznávání hudebních a kulturnich tradic partnerské zemí: a [Bjíhů rodného jazyka. v

našem případě Itálie resp Apulie a zároveň prezentace kuttury a výsledku

vzdelavaci čínností žáku tříd s hudebním a výtvarným zaměřením v zahraníčí

ĚÝ-<:'.1í'=".'1i2'i- Íť'J-Íl-Jbl

popis čtnností žadatele Základní Škuta Přibram v'lí 28 října 1 je DřiSpékava organizace města Příbram on

i 1 1994 Vykonává činnost školy škotní družiny a školní |ídelny Ve vlastním

školním vzdělávacím programu pokračujje : traduce tříd zaměřených na výuku

hudební a výtvarné výchovy Jako pevtnný cizí jazyk je vyučována angličtina

Termín konání, 10 června 25 června 201 ?

Seznam příloh. Podrobný popis prajektu rectprocíta

Im '



Celkové náklady projektu: 355 500 “C

Položkovy rozpočet projektu autobusová doprava 120 000 Kč

[ro:epsane celkove návody):

pobyt žáků íubytOváni, plná penze 160 000 Kč

pitný režim

pobyt doprovodu (ubytováni. plná 16 000 Kč

penze. pitný režim)

cestovní náhrady doprovod 20 900 Kč

exkurze Mořské jeskyne 32 400 Kč

exkurze Foresta Umbra a Agrolarma 16 200 Kč

Uvedte do prvního slona.? "popis nakiarttz' do druhého sloupce “častka

v Kč"

Vlastní podil žadatele vč. jiných zdrojů 245 500 KČ

tinancováni v Kč:

Vlastní podil žadatele vč. jiných zdrojů 6? '-'-„

financováni v %:

Výše požadované dotace v Kč: 120 000 '“

výše požadované dotace v %: 33 _

max EL.- 4'.. na parkových Hal-trader“

Specifikace nákladů (na co bude dotace Dotace bude použita na úhradu nákladu za autobusovou dopravu

použilali do San Menaío a Zpět

Uveďte na co konkretne bude dotace pouzita :např najemno vecne

ceny do soutež- aooc l - učel ooužrl'

Identifikace právnické osoby

1 Identifikace osob zastupující právnickou osobu 5 Mgr Jaroslav Kopecký, ředitel “C"?- RND' „"a“

uvedením pravniho důvodu zastoupeni Brabenec. ZŠSIUPCE redrtele
Uvedte jmeno & pnpneni osoby nebo ost-.n |_)PíňvÍlE—lly'J' |ednctf

"“El'ťn' Ltrávnlťke neon-. a napr-t 'íiríhm

2 identifikace osob s podílem v teto právnické _ _ _ _ _
bŠ i“'t "lrrírrllgr. 'líyHlL'J'MtJI -'-'n.'-r-,'nn.'-r.'1't ů * [tí-* _ :'r .- |- - : “n'

05“ -_r.. r.--.._ír...- -- „.h-pum .- r; .o .rar-. 1:1rinJP.'-l|t rl grady-xu

Spa.-m flv-.„vr'rJl'Ju si" -'.-'e'.'í."-\-r sp..-ur. art v_i,-furanu „zn-.gd., .. ,__-,_,.

“SríhJřlH'Fi-t'í'rál'fš nir- iř-Jllr'b't arrríatzs snů.-"H

A,., trnu >;__:._-rg_-m-.-s- n.m.-„raci :'Q-rlr'l'lr' u n.- ' .Na-I'.— ;.'-_ ,' iA-dt'jffín --

rr. r'rr-r-r'rí - ' P.“í ftr'r 'ťhn'irt

5)_.,_z__'__._a. -5-- ._'rl,: »: ,: .-l'f.'f.L.--_r' n-.-._' "li\_J"-'J_l" :fít :. ==“ . - ' -

-,—-n- .-..-. -ří.' .at. “"-hrr .r-n- .n --.'-i-"rí-1"í .rfm'

3 Identifikace osob v nichž má přimy podíl a o _ _
vyší tohoto podilu „* „rum :P. r'.-1|-'.'-1'll víl '\|-t||i:: ..u—ci'c- IF'V' l-r"'\-

i
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Žadatel tímto prohlašme že ke dn: podání žádosti

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

- nemá závazky po lhůtě splatnosti vuči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo

zakladatelem,

- má řádné podaná vyůčlováni dotací a podpor za minulá obdobi

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace. ve smyslu zákona (: 1090009 Sb . kterym se mění zákon

c. 2 ! 52004 Sb . o úpravě nekterých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně Zákona 0 DOUDOÝE' a Výzkumu a

vývOje, zák. č 252199? Sb.. o zemědělství. ve znění pozdějšich předpisů. a zákon č 21832000 Sb . o

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). ve znění pozdějších

předpisu. bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu

Žadatel souhlasí se zpracováním osobnich udaju ve smyslu zákona č l01l2000 Sb _ o ochraně osobních údajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. uvedených v teto žádosti. jejich povinných přílohách.

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinnosti : ní plynoucích Dále souhlasi se zařazením

do databáze poskytovatele & se zveřejněním identifikačních údajů a vyše dotace na internetových stránkách

města Příbram

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že.

- je osoba odpovědná za projel-tt a svým podpisem stvrzUje správnost a pravdivost udaju uvedených v této žádost-'

a ve všech jejich přílohách,

- se podrobně seznámila s Pravidly pro poskytování dotaci a návralnych finančních výpomocí : rozpočtu města

Příbramě 1í2016.

- je oprávněna učinil toto prohlášení a je sr vedoma možných právních důsledků (5 212. zák č 40l2009 Sb .

Irestní zákoník. ve znění pozdějších předpisů)

Fu iu ti už ji! ilully

t) charakteristika projektu

2) konkretni nabidka žadatele na reolprDCni plneni ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram)

v připadá zastoupeni žadatele na zaklade plne mocí rnusr zadost obsahoval tuto plnou moc 5 ověřenými podpisy lk

tištěné žádostí přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plne mocí)

Příloha č,! - uMuggllčpl [SH 33 kB)

Příloha či - rccmroc-ln p_rll (355 29 kB)

Žádost elektronicky podána 20 04 2015“ pod

.rar-. i:- \'H

' . -: l

-.|- \.lll |

I
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; ' '. "e, Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
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.? říší. IČ 4?0?43?0 DIC CZ42974370 ! 326 50! 440 (8x 326 551448
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“' ' sídlo za nine 1, 26l 01 Příbram wr

Název ru'ektu: Kulturní setkání 5 Itálií

Termín konání: 16. — 25. 6. 2017

Místo konání: Hotel Residence Club Marechíaro

Via Lungomare MJ. del Belgia, 123

71010 San Menaio (FG) — Italia.

Cíl ro'ektu:

Hlavním cílem projektu je podpora multikulturní výchovy žáků prostřednictvím poznávání hudebních

a kulturních tradic partnerské země a jejího rodného jazyka, v našem případě itálie. resp Apulie

a zároveň prezentace kultury a výsledků vzdělávací činnosti žáků tříd s hudebním a výtvarným

zaměřením v zahraničí.

V cizojazyčném prostředí chceme žákům pomocí hudebního a výtvarného umění umožnit odbourat

ostych z omezených jazykových dovedností, podpořit rozvoj sebedůvěry a schopnosti přizpůsobit se,
byl tolerantní, přijímat cizí kulturu za svou vlastní a nechávat se neznámého, získat nové zkušenosti

s cestováním mimo republiku, poznat zcela jiný svět, odlišnou mentalitu, temperament, přírodní

krásy, krásu hudby, tradic a zvyků a jiné stravovací návyky. Zároveň doufáme, že podpoříme motivací

žáků ke etudíu cizích jazyků, ato nejen angličtiny. ruštiny, němčiny a francouzštiny, která se na naší

škole vyučuje, ale také k základnímu osvojení jinéhojazyka.

Zahranicni exkurze mají specifickou roli ve vychovně vzdělávacím procesu. Pro mnohé žáky jsou

zahraniční exkurze se školou jedinou možností, jak poznat kulturu, zvyky a tradice evropských

národů, vyzkoušet si své jazykově davedností Ne všechny rodiny však mohou umožnit svým dětem

takovczu zkušenost. Proto chceme žákům nabídnout novou formu zahraničního výjezdu doplněného

možností prezentace svych dovedností a celoroční práce ve škole, podpořeného městem Příbram

Během pobytu proběhnou (mimo ostatní poznávací aktivityj v rámci kulturního programu

Marechiaro Beach Club vystoupení třídy s hudebním zaměřením, ve vstupních prostorách hotelu

prezentace naší školy a výstava výtvarných praci žáků SOUČBSI'Iě s vytvarnymi dílnami. v jednání je

': workshop s italskými malíři Žáci si tak svou činností, vystupováním a vzornou reprezentací města

Příbram účast na exkurzi zaslouží

Rádi bychom zároveň navázali bližší spolupráci s. místní školou Istítuto Comprensrvo "Manicone-

Fiorentina" z Vico del Gargano, která stejnějako naše škola má hudební zaměření

V rámci environmentální vychovy se žáci vypraví na dvě exkurze — míkrobusem do národního parku

Foresta Umbra a na agrofarmu vyrábějící tradični'syry, lodí do mořských jeskyní

Zahraniční výjezdy jsou podporovány nejen vedením školy, ale hlavně samotnými rodící

zainteresovanych žáků. kteří 5i uvědomují, ze jakákoliv investice do jejich dětí se jim v budoucnu

bohatě vratí

1
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Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech:

Zahraniční exkurze není první na naší škole. Dlouhodobě realizujeme podobně exkurze do Anglie

a jednodennído okolních států. V červnu 2015 se žáci pátého a devátého ročníku naší školy vydali

poprvé se svymi učiteli na ozdravný pobyt do italského městečka San Menaio, ležícího na italském

poloostrově Gargano, čímž navázali na dlouholetou tradici prázdninových výjezdů příbramských dětí

na Gargano.

Během pobytu se příbramští žáci zapojili se aktivně do kulturního programu pořádaného hotelem,

seznámili místní návštěvníky s vlastní výtvarnou tvorb0u, předvedli krátké kulturní vystoupení,

seznámili se s životním stylem italského venkova & sehráli přátelské fotbalové utkání s žáky lstituto

Comprensivo "Manicone — Fiorentina" : Vico del Gargano.

V rámci environmentální vychovy se žáci vypravili lodi na dvě exkurze. Při první navštívili mořské

jeskyně. kde pozorovali mořský život, poznávali horniny a porovnávali krasové systémy v ČR

a na Apeninském poloostrově. Na druhou exkurzí se vypravili přes italslti;l národní park Fore-sta Umbra

na agrofarmu, která se zabývá výrobou tradičních sýrů. V průběhu cesty národním parkem

porovnávali žáci faunu a floru lesů příbramského regionu a jižní Evropy, zajímali se o systém ochrany

přírody. Na agrofarmě se prakticky seznámili s výrobou čerstvých sýrů. vlastnoručně si vyzkoušeli

výrobu mozzarely, sledovali tažení Syřeniny syra Cacio cavallo do konečné hladké podoby a

samozřejmě ochutnávali nejen sýry. ale ičerstvé místní ovoce.

Během pobytu se taktéž vypravili na exkurze do okolních městeček Rodi Garganico, Peschíci a Vico

del Gargano. kde se seznámili s tradičniapulskou architekturou. Svy'rm chováním a vystupováním

v průběhu celého pobytu žáci skvěle reprezentovali příbramský- region.

|
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Reciproční nabídka k projektu Kulturní setkání s Itálií

Recipročni nabídka, kterou Základní škola, Příbram V", 28. října 1 městu Příbram nabízí, je výrazpoděkování za podporu naší práce.

' Pokud se projekt za podpory města Příbram uskuteční, bude v hojné míře mediálně
prezentován veřejnosti, vždy společně s poděkováním městu Příbram za finanční podporu.

. Projekt bude prezentován na setkání škol UNESCO,

' Současně 5 kulturní prezentací školy v zahraničí bude vždy prezentováno i město Příbram.
. Žáci školy podpořiaktivrty

města Příbram hudebními vystoupeními, účasti ve vyhlášených
soutěžích, přehlídkách a výstavách.

. Po celou dobu pobytu v zahraničí žáci i doprovod budou dbát na dobré jméno školy, města,
republiky.

. Pedagogové v žácích budou i po návratu podporovat globální myšlenía mezinárodní
porozumění, aby jako budoucí evropští občané byli zodpovědnými

a tvořivými osobnostmi,
které nejen ctí svoje město, národ, ale cítí se být součástijak Evropy. tak i celého světa Abyv tomto duchu uplatňovali tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná
lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním
uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.
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Od: Lea Enenkelová

Odesláno: 2?, dubna 2017 8:17

Komu: Holá Věra

Předmět: FWt dotace

lng. Lea Enenkelová

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Tel. 318502451

Mobil: TSMMOM

b-ntall Lelenenkelovagzůgribramgu

MĚSTO PŘÍBRAM
A , A _

! www.prrbram.eu

| “| Městsky úřad Příbram

a" Tyršova IDF.

35119 Příbram

From: Jaroslav Kopecký lmailtozjarostavkopeglcýízs—pbcd

Sent: Thursday, April 27, 2017 7:42 AM

To: Lea Enenkelová

Ct:: Martina vorůšová

Subject: dotace

Hezké ráno pani vedoucí, na základě včerejšího telefonátu uvádím:

. celkové náklady projektu 365 SOU.—Kč

' z toho:

o dotace města 120 000,—Kč (náklady na 'dOpravu)

:; náklady žadatele 245 500 —l<č

r ?. toho:

' z rozpočtu školy 47 BOB.-Kč ícestovní náhrady pedagogů)

' zbývajíciČástl-tu hrad: rodiče za děti škole 19? 692,-Kč

. Projektu se zúčastni celkem all žáků školy a 4 pedagogove

Mgr. Jaroslav Kopec ky

ředitel

Základní Škola, Příbram VII, Zařijna 1
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