Město Příbram
odbor: školství, kultu

Pro 'ednání ZM
Dne: 13112017

a s-ortu

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci CK Příbram, z.s.
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:
Projednáno:

Ing. Lea Enenkelova. vedoucí odboru
v RM 23.10.2017

Text usnesení Rllií:
R,usn.c.1021!2017
Rada |. bere na vědomí
žádost CK Příbram. 2.5., 0 individuální dotaci na projekt „Historické úspěchy cyklistů v
Příbrami".

||. doporučuje ZM
schválit
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 5000000 Kč pro CK Příbram, zs, Rožmitálská 261,
261 01 Příbram. iC 48954021. na projekt s názvem „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami", a
to 2 kap. ???-OŠKS, za podmínky splnění bezdiužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organizacím jím zřízeným či zatoženým+
2) rozpočtové opatření. tj. změnu rozpočtu města na rok 2017. které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kapitoly ?T? — OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o
částku 5000000 Kč 3 navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné
výši,
3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem CK Příbram, z.s., Rožmitálská 281, 261 01
Příbram, IČ 48954021. o poskytnutí dotace ve výši 5000000 Kč na projekt „Historické

úspěchy cyklistů v Příbrami". v souladu s Pravidly o poskytování dotací a nevratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram c. „2016 přijatými ZM dne 27.06.2016. ZM
usn.č.503í2016.
III. 0 k | a d a
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
13.11.2017.

Napsala:

Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
1) poskytnutí individualní dotace ve výši

„

Kč pro CK Příbram. 2.5., Rožmitáíská 261,

261 01 Příbram, iC 48954021. na projekt s názvem „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami". a to
2 kap. ???—OŠKS. 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 ?T? - OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku
Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši,
Bauzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem CK Příbram. z.s.. Rožmitálská 261. 261 01 Příbram.
| 48954021. o poskytnutí dotace ve výši
Kč na projekt „Historické úspěchy Cyklistů v
Příbrami", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a nevratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram C. 12016 přijatými ZM dne 27062016. ZM usne-5039016.
nebo

neschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro CK Příbram, zs.. IČ 48954021. na projekts názvem „Historické

úspěchy cyklistů v Příbrami", zdúvodu

Důvodová zprava:

V příloze předkládáme CK Příbram, zs., o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000.00 Kč na
projekt s názvem „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami".
Přidělenou dotaci by žadatel využil na dlužné spiátky za obleceni sportovců a jejich velo vybavení,
výcvikové tábory pro přípravu na další sezonu a odměny trenérům.
V letošním roce byla subjektu CK Příbram. z.s., přiznána dotace na stejný účet, a to v programu
Vrcholový a výkonnostní sport na projekt s názvem „Oddíl mládeže CK Příbram" ve výši 650110030
Kč.
S ohledem na charakter projektu OŠKS doporučuje zadosti vyhovět.
Ke dni 31.10.2017 je na kap. 777 — OŠKS na prvku 3718 (Individuální dotace) volných 450.236,00 Kč.
O individualní dotaci ke dni 31.10.2017 požádaly jestě tyto subjekty: Matice Svatohorská (26400000
Kč). Lesní mateřská škola Klabanek (2000000 Kč). O žádosti Matice Svatohorské bude rozhodovat
ZM dne 13.11.2017. o žádosti Lesní mateřské školky Klabánek bude rozhodovat RM dne 20.11.2017.

ZM bude dne 13.11.2017 rozhodovat také o daru pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Vojtěch
Příbram VI — Březové Hory. IČO 61100421. se sídlem nám. Jana Alise čp. 234, 261 01 Příbram
určeném na opravu zdi březohorskěho hřbitova. BM svým usnesením R.usn.č.1024í2017 ze dne
23.10.2017 doporučuje ZM schválit dar ve výši 150.000,00 Kč. Pokud ZM dar schválí, bude
provedeno rozpočtové opatření. toje změna rozpočtu města na rok 2017. které se promítne na straně
běžných výdajů. a to snížením kapitoly 777 —- OŠKS, číslo prvku 3718 individuální dotace o
schválenou částku a navýšením kapitoly 784 - OPVZ, číslo prvku 4241 Der ve stejné výši.
Dle zak. c. 25072000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění, & 10a, odst.
(4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti. sdělí bez zbytečného odkladu žadateli. že jeho zadosti nebylo

vyhověno a důvod nevyhOvění zadosti.
Příloha: žádost o individuální dotaci. reciproční pínění. charakteristika projektu
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Charakteristika projektu
Přípravné období 1. leden - duben ( Společné tréninky 5x v týdnu) tělocvična, dráha, posilovna,
bazén, lyže, běh, cyklokros, výcvikové tábory).
Závodní období květen - zaří ( Závodníci se zúčastňují pravidelné nejvyšších soutěží na silnici, dráze i

mtb pořádaným čsc tj. český pohár. Dale vybraní závodnicí plní své povinnosti vůči reprezentací ča.
Příprava na jednotiívé vrcholy sezony.)

Přípravné období 2. říjen - prosinec ( Závodníci se připravují na následující sezonu, společné tréninky
va týdnu. tělocvična, posilovna, dráha, bazén, iyže, běh, cyklokros, výcvikové tábory.)

CK Příbram zažívá v posledních letech excelentní výkonnost svých sportovců. Po loňském vítězství
mužů v Českém poháru se i letos muži drží v čele žebříčku a to i v pořadí jednotlivců. Průběžné mezi
týmy dfiíme lmísto a v jednotlivcích historicky nejlepší 3.misto. l letos muži bodují ve světovém
poháru a potvrzují to, že patří mezi českou i evropskou špičku. ve výsledcích nezaostávají ani junioři
když vedou pořadí jednotlivců. Pozadu nezůstávají aní mladší kategorie. Dva naší junioři a jeden náš
juniorský odchovanec, který se pro tento rok od nás dostal do špičkového italského týmu jsou
nominováni na Mistrovství světa a zde v časovce jednotlivců obsadil Vojtěch Sedláček skvělé

11.místo. v těchto dnech je na Mistrovství světa čeká ještě závod 5 hromadným startem, kde mají
taktéž vysoké ambice. Vzhledem k této početné nominaci se CK Příbram extrémně zvýšili náklady
Spojené s přípravou a vybavením sportovců. vzhledem k ietošní situaci, která vzníkía okolo dotací, CK
Příbram neobdržela předpokládané finanční zdroje ze státních prostředků a tim vznikaji ldubu
existenční problémy. Dalším aspektem je odliv sportovců do jiných klubů z důvodu, že nemůžeme
sportovcům poskytnout : finančních důvodů ještě lepší podmínky.

Nabídka recipročního plnění
CK Příbram umístí logo města Příbram na sportovní i volnočasové oblečení, na všechna týmová auta
a
na tiskoviny klubu. Dále bude umístěno logo města na webových stránkách klubu s proklíkem na
webové stránky města. V neposlední řadě je název města umístěn ve sportovním názvu klubu a
to CK
Příbram Fany Gastro.
Tímto je zajištěna reklama města Příbramí nejen po celé ČR, ale iv Evropě.

Sportovci CK Příbram se dále mohou zúčastnit akcí pořádaných městem Příbram.

