
Město Příbram Pro ednání ZM

odbor: školství, kultu _ a s-ortu dne: 11.09.2017

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci — SK Aerobic Oxygen Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová. vedoucí odboru-

Projednáno: v RM 24012017

Text usnesení RM:

R.usn.č.733í2017

Rada bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace pro Sportovní kíub Aerobic Oxygen Příbram, zs.

hl. pro 4 (nepřítomen 1)

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen

Příbram, z.s., Školní 148, 261 01 Příbram, IČ 22835679, na projekt s názvem „Žádost o podporu

závodníků 2 SK Aerobic Oxygen Příbram při Mistrovství světa ve Sportovním aerobiku a FISAF fitness

týmech 20172 a to 2 kap. TTT-OŠKS, za podmínky spínání bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram

a organizacím jim zřízeným či zatoženým.

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

výdajů v rámci kapitoly ?77—-OŠKS ve snížení prvku 3718 (individuální dotace) o částku

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

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Oxygen Příbram, z.s„ IČ 22835679, o

poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Žádost o podporu závodníků 2 SK Aerobic

Oxygen Příbram při Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech 2017“, v

souladu s Pravidly o poskytování dotací a nevratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram

Č. 112016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.Č.503l2016.

nebo

neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s.

zdůvodu....„„„..„„„............ .

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme žádost sportovní organizace Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, 2.5., o

poskytnutí individuální dotace ve výši 198.000,00 Kč na projekt s názvem „Žádost o podporu

závodníků 2 SK Aerobic Oxygen Příbram při Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a FISAF fitness

týmech 201T". Přídělenou dotaci by žadatel využil k vypravent' 4 týmů dětí a mládeže (celkem 30

osob) na mistrovství světa, které se bude konat v holandském Leidenu na konci října 2017. Sportovní

klub Aerobic Oxygen Příbram, 2.3.. se věnuje závodní činnosti ve sportovním aerobiku a fitness.

V posledních několika letech pravidelně obsazuje přední příčky na tuzemských i zahraničních

závodech.

Ke dni 28.082017 jsou na kapitole TTT—OŠKS na prvku 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje

ve výši 553.236,00 Kč. Vzhledem k výši volných finančních zdrojů a vzhledem k charakteru projektu

OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle zák. č. 250í2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5 10a, odst.

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

vyhověno a důvod nevyhovění žádostí.

Příloha: žádost o individuální dotaci
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Žádost o individuální dotaci

TÉMA: Individuaini dotace 2017

OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo looooss

Název projektu - akce

Žádost o podporu závodníků 2 SK Aerobic Oxygen Příbram při Mistrovství světa ve sportovním

aerobiku a FISAF fitness týmech 2017

Žadatel

Základní informace

Název: Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, 2. 5,

Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 22835679

DIČ:

E-mail:

Kontaktní údaje

Utica: Šků'm

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:

Čísto popisné: 143

psč: 26101

Obec: Příbram 8

Obec s rozšířenou působností: _ o _

obec s rozšrrenou pusobnosti : ORP

Okres:

Pošta:

Telefon: 318632759

Fax:

. www; http:,ífwww.oxygensporttzlzavodnioddil

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: _ . . .

pokud obec ulice nema, vyplnte nazev obce

Číslo popisné:

124 26.6. 20171510
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PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: „ c .

obec s rozs'rrenou pusobností : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Lenka

Příjmení: Chlebnová

Titul za:

Funkce: předseda

Dalsi statutární zástupce

Titul před:

Jméno:

Přijmení:

Titul za:

Funkce:

Projekt

stručný obsah projektu: Závodní oddil SK Aerobic Oxygen Příbram, 2. s. již několik let patři

mem nepepsí kíubv v Ceske republice. v letošním roce se

nominovaly 4 týmy na Mistrovství Evropy a světa. Mistrovství Světa

201? se koná v holandském Leídnu. vzhledem k nákladnost: cele

sezony, žádáme o dotací na Mistrovství světa, které se bude konat

na konci října 2017.

Odůvodnění žádostí

Popis činnosti žadatele: Závodní klub Aerobic Oxygen Příbram, 2. s. patří mezi

nejúspěšnějších kluby v Ceské republice | ve světě.

Věnuje se závodní činnosti ve Sportovním aerobiku a fitness

družstvech. Uspěšně získává medailové umístění od nejnižších

soutěží až po soutěže pohárové, kvalifikační, MCR, ME a MS.

Dětem se věnují profenonální treneři, kteří jsou zároveň nejen

- bývalými závodníky, ate hlavne odborníky v oboru treninku deti a

mládeže pro tento vrcholovv sport. Jejich svěřenci procházejí

DIDDTČCÚUBHÝIT'II tréninkovým! metodami, které vyvážené rozvíjejí

mladý organizmus, až do vrcholné reprezentační úrovně. Avšak bez

riZIka přetížení a následných úrazů, které často provázejí závodní

formy.

Termin konání: 16. - 20.10.201?

2 z 4 2o.h.2t)l715:30
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Seznam příloh: Fotografie dětí, reciproční plnění, charakteristika projektu

Uvedte seznam příloh, která k žádosti příkládáte

Financování projektu '

Celkové náklady projektu: 330 000 KČ

"“ng Wife? 132313th ubytování - 30x soon :
"013953" “" o" " a "' 150.ooo,-- 150 000 Kč

nevratné startovné — 30x 1000 =

30.000,—— 30 000 Kč

doprava - letenky - 30x 5000,--- 150 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého sloupce

"částku v KC"

Vlastní podíl žadatele vč.

jiných zdrojů financování v 132 0130 KČ

Kč:

vlastni podíl žadatele vč.

jiných zdrojů financování v 40 %

"In:

Výše požadované dotace v Kč: 193 000 KČ

výše požadované dotace v %: 50 _ _

max. 80 % na celkovych nákladech

Specifikace nákladů (na co doprava, ubytování & nevratné startovné

bude dotace použitaj: Uvedte, na co konkretne bude dotace použita (např. nájemné,

věcné ceny do soutěží apod.) - účel použití

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupujici právnickou Lenka Ch|ŠÚHÚVá___ _

osobu S uvedením právního důvodu Uvedte jmeno a prijmeni osoby nebo osob

zastoupeni: oprávněných jednat jménem právnické osoby a

jejich funkci.

2 identifikace osob s podílem v této BC- Lucie Chlebnová

právnické DSODĚ: Podr'íem je myších obchodmpodíí dle 5 31 zák. Č. 9022012

Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Sankt - neuvedou se člena ve spolku, aíe srarutárnízasrupce

nebo osoba opi-á vněna' dle sta nov Jedna! ze spoíek.

gigolová společnost — neuvádí jednorríve akcrona' ře. ale

zakladatele uvedené v obchodním rejstříku.

Langa — nejedna“ se o obchodní podíl. informace dle bodu

2 a 3. se neuvede (neuvádí se družstermfa, aíe statutární

výbor).

3. identifikace osob, v nichž má přímý podil, _: _ '

a o výši tohotg podílu: V případě zapsaných spolku uvedte jeho nazev.

37,4 26,6.2017 |5:20
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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, jejichž je město Příbram

zřizovatelem nebo zakladatelem,

» má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109,12009 Sb., kterým

se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně

zákona o podpoře a výzkumu a vývoje, zák. c. 25211997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bude zapsán do centrálního registru

evidence podpor malého rozsahu.

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních udajů ve smyslu zákona č. 10112000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této

žádosti, jejich povinnych přílohách, ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění

povinností z ní plynoucích. Dále souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním

identifikačních údajů a výše dotace na internetovým stránkách města Příbram.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že:

-je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost údajů

uvedených v této žádostí a ve všech jejich přílohách,

- se podrobně seznámila s Pravidly pro poskytování dotací a návratnych finančních výpomocí :

rozpočtu města Příbram &. 1I2016,

- je oprávněna učinit toto prohlášení aje si vědoma možných právních důsledků (% 212, zák. č.

mnou; so., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

i'ovrnne přílohy.

1) charakteristika projektu

2) konkretní nabidka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).

V případě zastoupení žadatele na základě piné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc 5 ověřenými

podpisy (k tištěné žádosti přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plné moci).

Příloha č.1 - spolecnem (150.35 kB)

Příloha č.2 — Charakteristika projektu ms2017,pdi (71.69 kB)

Příloha č.3 - Reciprocni plnění ve vztahu mspdí (193.76 kB)

Žádost elektronicky podána 26.06.2017 podpis statutárního zástupce

424 26.6.ZOITISLĚÚ


