
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: Školství, kultu _ a aportu dne: 18.06.2018

Název bodu jednání:

Spolek Prokop Příbram — individuální dotace

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 2018

Text usneseni RM:

Rada doporučuje ZM

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Spoíek Prokop Příbram nádv.

Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram, IČO: 47074337, na projekt s názvem „Kulturní a vzdělávací

program pro děti 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 ???-OŠKS ve snížení prvku 3718 (individuální dotace) o částku 15.000,00 Kč

& navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kap. 777 — OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901 - 15.000,00 Kč

Kap. 777 — OŠKS, prvek 4015, paragraf 3319 položka 5222 + 15.000,00 Kč

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek Prokop Příbram, nádv. Msgre. Korejse 155,

261 01 Příbram, IČO: 47074337, o poskytnutí dotace ve výši 1500000 Kč na projekt „Kulturní a

vzdělávací program pro dětí 2018“, v souladu s Pravidly o poskytnutí dotací a návratných finančních

výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 272017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č. 78972017IZM.

Napsala: Markéta Škopková

Návrhy na usnesení:

ZM s ch v a l uj e

1) poskytnutí individuální dotace ve výši .„„.„......Kč pro subjekt Spolek Prokop Příbram, nádv.

Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram, IČO: 47074337 na projekt s názvem „Kulturní a vzdělávací

program pro dětí 2018“, 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 777-OŠKS ve snížení prvku 3718 (individuální dotace) na částku Kč a

navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Kap. 777 — OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901 - Kč

Kap. 777 — OŠKS, prvek 4015, paragraf 3319 položka 5222 + Kč

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek Prokop Příbram. nádv. Msgre. Korejse 155,

261 01 Příbram, IČO: 47074337, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Kulturní a

vzdělávací program pro děti 2018“, v souladu s Pravidly o poskytnutí dotací a návratných finančních

výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 272017 přijatými ZM dne 11.09.2017. Usn.č. 789í201'HZM.

nebo

n e s ch v a I uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Spolek Prokop Příbram z důvodu.... .



Důvodová zpráva:

Vpříloze předkládáme žádost subjektu Spolek Prokop Příbram o poskytnutí individuální dotace ve

výši 15.000,00 Kč na projekt s názvem „Kulturní a vzdělávací program pro dětí 2018"

V íetošním roce Spolek Prokop navázal spolupráci s dětským domovem Pepa a s farní oharitou

Příbram, pro které již připravuje několik zajímavých a naučných akcí. V rámci tohoto projektu má

Spolek Prokop Příbram zájem rozšiřovat svoji činnost a sociální podporu. V dáíších letech bude tuto

aktivitu dále rozvíjet.

V roce 2018 si Spolek Prokop Příbram žádal o dotaci v programu Kulturní aktivity a dotace mu

byla schválena ve výši 120.000,00 Kč.

Ke dni 21.05.2018 jsou na kap. 777 — OŠKS na prvku 3718 (Individuální dotace) volné zdroje ve

výši 300.000,00 Kč.

Příloha: žádost o individualní dotaci


