Město Příbram
odbor: školství, kultu

Projednání ZM
dne: 23.04.2018

& s-ortu

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci — Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

lng. Lea Enenkelova', vedoucí odboru

Projednáno:

v RM 26.03.2018

Text usnesení RM:
R.usn.č.326í2018
Rada

doporučuje ZM

1)

2)

poskytnutí individuální dotace ve výši 5600000 Kč pro subjekt Gymnázium, Příbram,
Legionářů 402, Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČ 61100226. na projekt s názvem
„COPERNICUS — bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus SG Hoorn
v partnerském městě Hoorn (Nizozemí)“, a to zkap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 — OŠKS ve snižení prvku 3718 (Individuální dotace)
o částku 5600000 Kč a navýšení prvku 4362 (Neinvestiční transfery školským
právnickým osobám) ve stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kap. ?T? - OŠKS paragraf 3419 položka 5901
Kap. 77? - OŠKS paragraf3113 položka 5333
3)

- 5600000 Kč
+ 5600000 Kč

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, IČ
61100226, o poskytnutí dotace ve výši 5600000 Kč na projekt „COPERNICUS —
bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus, SG Hoorn v partnerském městě
Hoorn (Nizozemí)“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí

z rozpočtu

města

Příbram

č.

22017

přijatými

Ztvl

dne

11.09.2017,

Usn.č.789í201TíZM.
Napsala:

Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM s 0 h v a I u i e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši
Kč pro subjekt Gymnázium. Příbram,
Legionářů 402, Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČ 61100226, na projekt s názvem
„COPERNICUS — bilateráíní spolupráce se střední školou Copernicus SG Hoorn v partnerském městě
Hoorn (Nizozemí)“, 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 2018, které se promítne na straně běžných
výdajů v rámci kapitoly ???—OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku ..
a navýšení prvku 4362 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám) ve stejné výši,

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777- OŠKS paragraf3419 položka 5901
Kap. 777 - OŠKS paragraffší 13 poíožka 5333

+.

Kč
Kč

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, IČ 61100226,
o poskytnutí dotace ve výši
Kč na projekt „COPERNICUS — bilaterální spolupráce
se střední školou Copernicus, SG Hoorn v partnerském městě Hoorn (Nízozemí)“, v souladu
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2í201'r'

přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789í2017íZM.
nebo
n e s 0 h v a I u ] e poskytnutí individuální dotace pro subjekt Gymnázium, Příbram, Legionářů 402,
z důvodu........................ .

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, o poskytnutí individuální
dotace ve výši 5600000 Kč na projekt s názvem „COPERNICUS — bilaterální spolupráce se střední
školou Copernicus SG Hoorn v partnerském městě Hoorn (Nizozemí)".

Jedná se o pokračování projektu, na který byla žadateli v roce 2018 přiznána programová dotace
v oblasti Zahraniční a meziobecní spolupráce ve výši 8000000 Kč. Studenti a učitelé z příbramského
gymnázia navštívili ve dnech 11.03. — 17.03.2018 Hoorn. Setkali se tam s přátelským přijetím nejen ze
strany tamních studentů a učitelů, ale i starosty a vedení města. Jednalo se 0 studijní a poznávací
pobyt. Naši studenti navštívili místní školu, účastnili se vyučování. poznávali pamětihodnosti města

Hoorn a místní kulturu. Byli ubytovaní v rodinách. a tak se mohli seznámit s běžným životem
holandských rodin.
Na červen 2018 je naplánován reciproční pobyt holandských studentů a jejich pedagogického
doprovodu v Příbrami. V případě schválení bude individuální dotace využita na úhradu nákladů

spojených s pobytem holandských studentů a jejich pedagogického doprovodu v Příbrami (náklady na
ubytování pedagogického doprovodu, stravování a náklady na dopravu na exkurze po okolí Příbrami).
Vzhledem k tomu, že ke dni 23.04.2018jsou na kapitole 777—0ŠKS volné finanční zdroje. a vzhledem
k charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.
Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci na svém jednání dne 20.03.2018 doporučila

schválit žádost Gymnázia Příbram v plné výši.
Ke dni 23.04.2018 je na kap. 777 — OŠKS na prvku 3718 (Individuální dotace) volných 606.000,00 Kč.

Dle zák. č. 250í2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, & 10a, odst.
(4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti. sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Příloha: žádost o individuální dotaci

