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Rada nedoporučuje ZM

ioskinutí individuální dotace pro fyzickouosobu—

na projekt s názvem „Sidecarcross Team errnák“ z důvodu, že nákup

dlouhodobého majetku je dle Pravidel o poskytování dotací a návratné finanční výpomoci

z rozpočtu města Příbram č. 272017, članek VII, bod 4a) neuznatelnym nákladem.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM s c h v a l o j e

1' ioskinutí individualní dotace ve výši Kč pro fyzickou osobu—

, na projekt s názvem „Sidecarcross Team Čermák“, a to 2 kap. 777—

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 (Individuátní dotace) o částku

a navýšení prvku 3681 (Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši,

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kap. 777- GS_KS paragrai'3419 položka 5901 - Kč

Kap. 777 - OSKS paragraf 3419 položka 5493 +. Kč

3 uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou050mm

o poskytnutí dotace ve výši c na preje „ | ecarcross eam erma , v

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

č. 272017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.7897201712M.

nebo

n e s e h v a I u j e poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu_

z důvodu........................ .

Důvodová zpráva:

V příšoze předkiádáme žádost pana_o poskytnutí individuální dotace ve výši

100.000,00 Kč na projekt s názvem „Sidecarcross Team erma'k".

Žadatel by přidělenou dotaci využil na pořízení náhradního motom.

V roce 2018 si fyzická osoba—nepožádal :: programové dotace.

OŠKS nedoporučuje schválit žádost fyzické osoby—o individuální dotaci na projekt

„Sidecarcross Team Čermák" z důvodu, že nákup dlouhodobého majetku je dle Pravidel o

poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 22037. článek VII, bod

4a) neuznatelnym nákladem.

Stanovisko Komise pro mládež, tělovýchovu a sportje přílohou tohoto materiálu.



Ke dni 23.04.2018 je na kap. 777 — OŠKS na prvku 3718 (Individuální dotace) volnych 606.000,00 Kč.

Dle zák. č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5 10a, odst.

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

vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: zápis zjednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

žádost o individuální dotaci


