
Město Příbram _ Projednání ZM

odbor: školství, kultury a sportu . dne: 19.02.2018

Název bodu jednání:

Dotace 2018 — Zahraniční vztahy a meziobecni spoluprace

Předkládá: Rada města

Zpracovat: lng. Lea Enenkelova, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 29.01.2018

Text usnesení RM:

R.usn.č.71í2018

Rada |. dcporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací

pro rok 2018 - Zahraniční vztahy a meziobecní spoluprace“ formou účelové dotace dle

předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky

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

to ke dni podpisu smlouvy.

i|. u k l a d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

19.02.2018.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:

ZM

schvaluje )( neschvaluje

1) poskytnutí programových dotaci podaných vrámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018

— Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráca“ formou účelové dotace dle předloženého/upraveného

návrhu a

2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve schválené výši se subjekty na jejich projekty

dle přiložené tabulky za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím

jim zřízeným či založeným. a to ke dni podpisu smlouvy, a v souladu s Pravidly o poskytování dotací a

nevratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram c. 2201? přijatými ZM dne 11.09.2011

Usn.č.?89!2017íZM_

Důvodová zpráva:

Rada města Příbram předkládá návrh na rozdělení programových dotací pro rok 2018, které byly

podany v ramci vyhlášeného „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 — Zahraniční vztahy a

meziobecní spolupráce'i Komise pro zahraniční a meziobecní spolupraci projednala žádosti o dotace

na svém zasedání dne 08.01.2018. RM návrh komise projednala dne 29.01.2018. ZM schválilo

finanční prostředky pro tyto programove dotace ve výši 500.000,00 Kč (kapitola ???-OŠKS, prvek

3470)

Die zák. č. 2502000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném změní. se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. Program pro poskytování dotací pro r. 2018 byl

schválen Usn.č.794í2017íZM dne 1109201? 0 dotaci na účet stanovenýr v tomto programu může

požádat každý žadatel, který Splní dané podminky uvedené v programu a tuto formu podpory

z veřejných prostředků z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zak. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů. v platném znění, & 10a, odst. (4) nevyhovíwli poskytovaíet zadosti, sdělí bez

zbytečného odkladu žadateli, že jeho zadosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovenl žádosti.

Příloha: zápis zjednání Komise pro zahraniční a meziobecni spolupraci — žádosti o dotace, stručný

obsah projektů



Komiso pro zahraniční a meziohecní spoluprácí

Zápis ze zasedání komise dne 08.01.2018

Přítomni: Ing. Pavel Pikrt„ Michal Gerčák, Ing. Ladislav Michvocík, Jakub Svoboda

Omluveni: Jana Valterová, Richard Šmucler

Host: lng, Lea Enenkelová

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Program:

1. Schválení programu jednání

2. Informace o činnosti Odboru školství. kultury a Sportu v obiasti zahraniční spolupráce v roce

201? a o ři ravovan 'ch akcích v roce 2018

3. Žádostúo zařazení do dotačního řízení

4. Dotačnl nzení pro rok 2018

Ad1 Komise schvaluje program dnešního jednáni — hlasováno 4 pro, 0 proti, zdržel se 0.

A112 Koordinátorka komise podala jejim členům souhrnnou zprávu o činnosti odboru v oblasti

spolupráce s partnerskými městy a informovala je o připravovaných akcich pro rok 2018.

MB Koordinátorka komise předložila žádost o prominutí pozdního podání žádoati o

dotací a zařazení do dotačního řízení pro rok 2018. P podal elektronickou Verzi žádosti včas.

tištěnou formu žádosti podal až 04.12.2017, tj. čtyři dny po termínu. Komise doporučuje žádosti p.

_vyhovět.

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Add Přítomní členové komise projednali předložené žádosti o dotace a předkládají návrh na rozdělení

dotaci pro rok 2018 (dle přiložené tabulky).

Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Napsala: Dagmar Janoušková

Souhlasí: Ing. Pavel Pikrt, předseda KZMS

V Příbrami dne11.01.2018

Příloha: Tabulka — návrh dotací pro rok 2018
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTÚ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2018 v OBLASTI

(převzato ze žádostí)

ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

1) Dobrovoiný svazek obcí ORP Příbram

V rámci projektu dojde ke sdílení dobré praxe v oblasti cestovního ruchu mezi zástupci Dobrovolného

svazku obcí ORP Příbram a DSO Mikulovsko. DSO Mikulovsko realizoval úspěšně v roce 2016 projekt

na propagaci svého regionu. Zástupcům členských obcí Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram vč.

zástupců samosprávy města Příbram bude při společném setkání v květnu 2018 tento projekt

představen. Na uvedeném setkání bude konzultována možnost o vzájemné propagaci regionu a jeho

aplikace na území města Příbram a jeho okolí.

2) Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Hlavní náplní projektu jsou výměnné pobyty studentů se zaměřením na poznání kultury, vzdělávání a

životního stylu obou zemí, hlubší pochopeni jejich historie a současnosti a poznání regionu Příbram a

Hoorn 3 hlavních měst Prahy a Amsterodamu. Projekt je na samotném počátku. V září 2016 navštívila

školu s holandskou delegací paní Sabine Veenendaal, koordinátorka připravovaného projektu. V říjnu

2017 navštívil holandskou školu v rámci oslav partnerství obou měst PhDr. Josef Fryš jako zástupce

učitelů příbramského gymnázia a vedoucí GymTV.

„_
Spolupráce betlěmářů z Valle di Ledro a Příbrami 2. ročník je úspěšný projekt zaměřený na

interkulturní přenos hodnot mezi Příbrami a Valle di Ledro. Původ betlémů je spojen právě s Itálií

stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie

Betlémské jeskyně-již v 5. st. po Kristu. Atmosféru Vánoc se pokusil zachytit také sv. František z Assisi,

proto postavil živý betlém a zde slavil své Vánoce v roce 1223. Od roku 2013 jsme ke kapli ve Brodě

umístili prvně také & betlém k jehož zhotoveníje inspirováno návštěvou Valle di Ledro. Spolupráce je

jedinečnou možností jak obyvatelům Příbrami a Valle di Ledro přibtížit společnou kulturu a ukázat

přesah hodnot, které jsou spojeny s betlémy.

4) Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka

114

Francouzská partnerská škola v Nancy představí příbramské veřejností gastronomii Lotrinska a ISŠ

HPOS Příbram seznámí svoje přátele s historickými památkami a zajímavostmi příbramského regionu,

zapojí je do kulturního a sportovního dění.

1



5) KČT, odbor Baník Příbram

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa plánuje Klub českých turistů - Příbram devítidenní

etapovou cykloakcí : Příbrami do partnerského města Kežmarok (Slovensko). Po trase budou

navštívená další města s hornickou tradicí (Jihlava, Rosice, Oslavany, Ostrava, atd..). V Kežmarku

proběhne setkání se zástupci města. Akce je naplánována na začátek července, kdy v Kežmaroku

probíhá tradiční festival EÉRO. Účastníci cykloakce budou během cesty propagovat město Příbram

(setkávání se zástupci měst, předání informačních a propagačních materiálů 0 Příbrami a blízkém

okolí, atd...).

s)_

Via memoria - cesta Příbram - Valle di Ledro 100 let od konce 1. světové války — cesta pro

připomenutí tohoto mementa světových dějin 100 let od ukončení první světové války. Projekt

podporuje posílení demokratických hodnot ve společnosti; míru, dialogu a porozumění mezi národy '

Frontová linie, která rozdělila a zároveň spojila osudy lidí během 1. světové války, aby dnes mohla

opět utvářet společnou budoucnost. Zároveň součástí této publikace budou fotografie z cesty,

zachycují krásy České republiky, Německa, Rakouska, Švýcarska a itálie

7) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

Myšlenka pořádat Konference mládeže se zrodila v rozhovorech mezi starosty měst Freibergu

(Německo), Gentilíy (Francie), Walbrzych (Polsko) a Příbrami. Cílem konferenci je vytvořit fórum pro

mladé lidi : partnerských měst, na kterém by vzájemně diskutovali o aktuálních otázkách ve vývoji

Evropy, Společně hledali možná řešení problémů a pracovali na jejich uskutečnění. Od roku 2015 se

uskutečnilo již 5 setkání, jedno z nich i v Příbrami. Pro rok 2018 je naplánovaná konference v městech

Freiberg a Delft. V rámci projektu se prohlubují vztahy města Příbram 5 jeho partnerskými městy.yl

rámci projektu účastníci prezentují město Příbram formou videodokumentu a programu PowerPoint,

je možné, že přilákají potenciální turisty Projekt má vliv i na prohlubování vztahů mezi obyvateli

města — studenti navazují kontakty s handicapovanými íidmi, starými lidmi, sociálně slabými občany.

Projekt ovlivňuje vytváření vztahů pochopení a porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích

Evropy. Účastníci projektu si vytváří kladný vztah k městu Příbram.

8) SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory

Zástupci jednotky a sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, chtějí svou návštěvou podpořit a posílit

spolupráci a dobré vztahy s radními, občany, a především hasiči z Holandského partnerského města

Hoorn. Cílem projektu je vzájemná výměna nejen požárních zkušeností, propagace města Příbram a

posílení atmosféry přátelství mezi oběma městy. Spolupráce a vzájemné návštěvy již mají položené

základy, ale bez další podpory je nebude možné členy sboru a jednotky udržovat na tak dobře

nastavené úrovni.

9) SK TRI klub Příbram, 2.5.

Tri klub jako pořadatel významných sportovních akcí ve městě pozve na své akce sportovce

partnerských měst. Triatlon Příbram, Půlmaraton, klasik duatlon a Běh města Příbrami. Tri klub

Příbram pozve sportovce partnerských měst na své akce . v rámci své činnosti jim zajistí všem

účastníkům ubytování , doprovodný program po celou dobu návštěvy, dopravu v rámci

doprovodného programu , dárkové a upomínkové předměty , rekiamní a upomínkové předměty,

sportovní oblečení, s logem závodu.

2



10) Vepřekův smíšený sbor, spolek

\! letošním roce 2018, uplyne 100 let od chvíle, kdy se italští vysídlenci, kteří byli rozptýleni po

Čechách, vrátili domů. Často se setkávali na Svaté Hoře při příležitosti církevních slavností. Při této

příležitosti proběhnou oslavy na Svaté Hoře, v Příbrami i v italském Valle di Ledru. Tuto oslavu by

důstojně po hudební stránce zajistil Vepřekův smíšený sbor, řízený sbormistrem Pavlem Šmolíkem.

11) Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola

Spolupráce mezi waldorfskými školami Westfriese Vrije School Percival Hoorn a Waldorfskou školou

Příbram v oblasti metodiky, didaktiky a umělecké činnosti. Projekt bude přípravou na celosvětové

oslavy Waldorf 100 v roce 2019. Projekt zahrnuje 5 denní pobyt našich učitelů v Hoornu a 5 denní

reciproční pobyt učitelů z partnerské školy u nás. Organizace uměleckých workshopů kovářství,

řezbářství a eurytmie v Příbrami s účastí partnerské strany. Organizace výstavy učitele WŠ Příbram

akad. mal. ivana Bukovského v Hoornu.

12) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce naší školy se školami ve Valle di Ledro, navázání

partnerství, které by oživovalo a dále připomínalo zlomové okamžiky historie partnerských regionů,

jejich tradice a kulturní i historické dědictví. Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Příbrami

žáci získají vědomosti potřebné k pochopení dopadu historických událostí na osobníi občanský život

jednotlivce i skupin obyvatelstva. Seznámí se se souvislostmi česko-italských kořenů a kontinuity

vývoje vztahů mezi oběma regiony. v dubnu 2018 dojde v Příbrami k prvnímu osobnímu setkání

zástupců Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 se zástupci regionu Valle di Ledro a lstituto

comprensivo „Valle di Ledro". Na červen 2018 je připravována týdenní exkurze žáků II. stupně do

Valle di Ledro. Žákům, kteří společně s pedagogy dlouhodobě chápou základní principy, na nichž

spočívají zákony a společenské normy, respektuji druhé lidi, váží si jejich vnitřních hodnot a přispívají

tak k upevňování dobrých mezilidských vztahů, chceme během celého pobytu přiblížit historii,

přírodu, zvyky a tradice severoitalského regionu (Trento — Museum MUSE, Tremalzo — Přírodovědné

muzeum, muzeum Foletto, Pré — kovárna Fugina delle Broche, Ponale — Riva del Garda, Malcesine -

Monte Baldo, Molina di Ledro — Palafitte, návštěva sýrárny. Lago d'Ampola, Tiarno di sopra, Bezzecca

— muzeum války, kostel s expozicí, Garibaldiho zákopů, Rovereto - Zvon míru atd.). V programu

pobytu je také zahrnuta návštěva a společné aktivity se školou ve Valle di Ledro v Bezzecca a

prezentace výtvarných prací žáků naší školy. Při společných aktivitách s italskými studenty chceme

prohloubit schopnost žáků vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat ůtlak a hrubé zacházení,

uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Během pobytu budou žáci

pracovat na projektu UNESCO 05udové osmičky v našich dějinách. Po celou dobu bude přítomna

znalkyně regionu a tlumočnice Mgr. Eva Vondroušová. V říjnu 2018 plánujeme k příležitosti oslav 100.

výročí vzniku samostatného Československa návštěvu italských žáků v Příbrami. Společné aktivity

našich a italských žáků chceme zaměřit na seznámeni s našimi tradicemi, historickým i kulturním

dědictvím, aktivně je zapojit do kulturních aktivit spojených s oslavami vzniku Československé

republiky. Během poznávání regionu, bychom se také rádi věnovali přírodnímu bohatství regionu,

nacházeli společné znaky a odlišnosti přírodních podmínek obou regionů a hodnotili je v širších

souvislostech (návštěva a program v Domě Natura). Taktéž chceme italské návštěvě umožnit

návštěvu naší školy. Chystané společné výtvarné dílny a hudební setkání pomůžou překonat ostych,
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obohatí pohledy žáků na kulturní rozmanitosti, podpoří pozitivni postoje k tradičním evropským

hodnotám. Doufáme, že v dalších letech budeme započaté společné aktivity rozvíjet a prohlubovat.

13) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Rozvoj partnerského vztahu mezi ZŠ, Příbram \v'ill, Školní 75 a Oberschuie Gottfried Ohain von Pabst

ve Freibergu v roce 2018 - návštěva německých žáků v Příbrami (ubytování v rodinách, návštěva

školy, příbramských památek — Hornické muzeum, Svatá Hora, exkurze do Prahy); návštěva českých

žáků ve Freibergu — program upřesněn; vytvoření česko - německého kalendáře pro rok 2019.
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