
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 23.04.2018 

 
Název bodu jednání: 

 

Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek 
 
Předkládá:   Rada města  

 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru      
 
Projednáno:   v RM 26.03.2018 
 
Text usnesení RM:     
R.usn.č.323/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
            předložený materiál „Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek“. 

                                          
Napsala:   Markéta Benešová       
 
Návrhy na usnesení:  
ZM  s c h v a l u j e 
1) poskytnutí individuální dotace ve výši …………………. Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, 
Žižkova 694, 261 01 Příbram, IČ 61904899, na projekt s názvem „SK SPARTAK Příbram – sportovní 
činnost mládeže 2018“, a to z 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 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku …..………….. 
a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - ……………… Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222            + …………….. Kč 
 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 
Příbram II, IČ 61904899, o poskytnutí dotace ve výši ……………………. Kč na projekt „SK SPARTAK 
Příbram, spolek“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 
 
nebo  
 
n e s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, 
z důvodu………………... . 
 
Důvodová zpráva:   
 
V příloze předkládáme žádost subjektu SK SPARTAK Příbram, spolek, o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 430.000,00 Kč na projekt s názvem „SK SPARTAK Příbram – sportovní činnost 
mládeže 2018".   

Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu nákladů spojených se sportovní činností mládeže 
(úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu, úhrada nákladů na energie, 
odměny trenérů a vedoucích, pronájmy prostor, odměny rozhodčím, nákup sportovních pomůcek pro 
děti a mládež, nevratné startovné). 

V roce 2018 byla schválena dotace  SK SPARTAK Příbram, spolek, v programu Činnost 
sportovních organizací ve výši 275.182,00 Kč a v programu Jednorázové sportovní akce ve 
výši 20.000,00 Kč. Žádost o individuální dotaci je podaná na stejný účel jako v oblasti Činnost 
sportovních organizací. 

Vzhledem k výše uvedenému důvodu OŠKS nedoporučuje žádosti vyhovět. 

Stanovisko Komise pro mládež, tělovýchovu a sport je přílohou tohoto materiálu. 



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

Dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, odst. 
(4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

Příloha:  zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 

  žádost o individuální dotaci 

 


