
Město Příbram
odbor: školství, kultu'y a sportu

Název bodu jednání:

Dotace 2019 Zahraniční vztahy a meziobecni spolupráce

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM__
l dne: 25.03.2019 l

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odbor

Projednáno: v RM 04.03.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.176/2019
Rada l. doporučuje ZM

schválit,poskytnutI programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací
pro rok 2019 - ZAHRANIČNI VZTAHY A MEZIOBECNĹ SPOLUPRÁCE" formou účelové
dotace dle p,ředloženého návrhu a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za
podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost .
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

ll. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

.25.03.2019.

Napsala: Dagmarja

Návrhy na usnesení:
ZMschvalujeXneschvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ';,PĽegŕámu pro poskytování dotaci pro rok 2019 -
Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného
návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce jsou
zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh Odboru školství, kultury a sportu (dále OŠKS) na rozdäení
programových dotaci pro rok 2019, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování
dotaci pro rok 2019 - ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNĹ SPOLUPRÁCE" schváleného .
Usn.č.1041/2018/ZM. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 500.000,00
Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3470).

Dle Pravidel pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených ZM dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm.
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
q

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků
z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. 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: přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů



Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
Náklady podporJ Dotace v Návrh Schváleno ZMPoř. Žadatel Projekt Specifikace nákladů
, hhSv.h RKA (Křjč. pro;ektu v KČ , roce 2018 OŠKS ' ' (KČ)

V Kč V ?0

Dobrovolný svazek obci ORP . . .
.. . Chomutovsko - Sddeni dobre1 Pribram Tyršova 106 . . . - . ·. 0/.. praxe a propagace regionu doprava, ubytovani, propagacni materialy 66 050 43 050 65 ,o 20 000 30 000 30 000261 01 Pribram l .

IČO: 04513151 Příbram

Návrat/Ritomo - Spolupráce pronájem betlémů a výstavních prostor,doprava Příbram - Ledro a zpět, tisk2 betlémařů Příbram a Valle di . . .. . . . 86 000 37 000 43% 20 000 20 000 20 000propagacnich mater|a|u, ubytovani vLedro 2019 lnsbrucku a Valle di Ledro

Junák - český skaut, středisko nákklady spojené s pobytem skautů z
Clan Hiawatha Příbram, z. s. Mezinárodní spolupráce se partnerského města Hoorn (doprava na

3 Táborská 200 skauty z Hoom (Partnerská výlety po okolí, vstupné do historických 70 000 50 000 71% nežádali 50 000 50 000
261 01 Příbram V-Zdaboř města Příbrami) objektů, pronájem stanů, materiál a
IČO: 42728011 pomůcky do táborového programu)

Obchodní akademie a Vyšší doprava, ubytováni, vstupné do

4 odborná škola, Příbram l, Na Konference mládeže pamětihodnosti a na vybrané sportovní a 72 800 41 000 56% 35 000 41 000 41 000Příkopech 104 partnerských měst 2019 kulturní akce, kancelářské potřeby (papír do
IČO: 61100412 tiskárny, tonery)

návrh naPouť na Svatou Horu, z.s. tištěné materiály pro poutníky (jejich vyřazení -

5 východní náměstí 408 grahcký návrh a tisk), překlad tištěných 0/ · ·. Pouť na Svatou Horu .. . . 382 500 295 500 77,o neZadali neodpovida O261 01 Přibram || materla|u do AJ, NJ, FRJ a PL, tisk a . .
IČO: 07227566 výroba propagačních materiálů zadani

programu

SH - ČMS Sbor dobrovolných výjezd za hasiči z partnerského
hasičů Březové Hory města Hoorn za účelem doprava a ubytováni, nákup propagačních

6 Nádvoří Msgre. Korejse 642 prohloubeni mezinárodní předmětů města Příbram (pamětní plakety, 50 000 40 000 80% 25 000 25 000 25 000
261 01 Příbram V1-Březové spolupráce a propagace města dary s hasičskou a městskou tématikou)
Hory IČO: 42731267 Příbram

pronájem prostor pro realizaci závodu,
ubytováni závodníků z partnerských měst,

SK TRI klub Příbram, z.s. tlumočnické služby pro závodníky z

7 U Průhonu 438 . . partnerských měst, nákup propagačních 0/ 35 000 150 000 150 000. . Run Fest pro partnerska mesta .. . V . . 200 000 150 000 75,o261 01 Příbram V-Zdabor mater|a|u mesta Příbram, propagace (tisk a
IČO: 42728860 výlep plakátů), potisk dresů s logem závodu

a logem městaPřibram, startovné týmů z
partnerských měst
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
Ná rh Schváleno ZM

'or. Náklady podpoř? Dotace v v Návrh RM (KČ)Žadatel projekt Specifikace nákladů projektu v kč i 'oce 2018 OŠKS (kč)
Č. V Kč V %

_
doprava do Freibergu a zpět, tisk tradičního
školnIho kalendáře 2020 (ve spolupráci s
německou školou), stravování a ubytováni

Zak|afin| škola, Příbram VIIL Spolupráce s partnerskou pro žáky z Freibergu a jejich pedagogický 70 000 56 000 80% 40 000 56 000 56 000
8 Ško|n| 75 školou v německém Freibergu doprovod během jejich pobytu v Příbrami,

IČO: 42730422 nákup propagačních předmětů a dárků s

tématikou města Příbram pro výjezd do
Německa

Základní umělecká škola, ubytování zástupců z partnerské školy

9 Příbram l, nám. T.G.Masaryka Spolupráce ZUŠ TGM a Music Hoorn, vstupné do kulturních zařízenĹ 14 700 11 760 80% nežádali 11 760 11 760
155 IČO: school Gerard Boedjin Hoorn doprava v rámci ČR, foto a
68997841 videodokumentace,p!ojektu

CELKEM 1 012 050 724 310 383 760 383 760

:pracova|a: Dagmar janoušková
l Příbrami dne 05.03.2019
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI ZAHRANIČNÍ VZTAHY
A MEZIOBECNĹ SPOLUPRÁCE

(převzato ze žádostí)

l) Dobrovolný svazek obci ORP Příbram - ,,Chomutovsko - sdňeni dobré praxe a propagace
regionu Příbram"
V rámci projektu dojde ke sdi|ení dobré praxe v oblasti cestovního ruchu a veřejné správy mezi
zástupci Dobrovolného svazku obci ORP Příbram a Svazku obcí Chomutovsko. Projekt sdÍ|eni dobré
praxe a propagace regionu DSO ORP Příbram již úspěšně realizoval v minulém roce v regionu
Mikulovsko. Na setkání zástupců Dobrovolného svazku obci ORP Příbram vC. zástupců samosprávy
města Příbram bude při společném setkání v květnu 2019 představeno několik projektů v oblasti
cestovního ruchu, které již v regionu Chomutovsko funguji. (mobilní aplikace, cyklotrasy atd.). Dále
bude na setkání konzultována možnost vzájemné propagace regionů a případně dohoda o další
spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

2) - ,,Návrat/Ritorno - spolupráce betlémářů Příbram - Valle di Ledro"
Spolupráce betlémářů z Valle di Ledro a Příbrami 3. ročník je úspěšný projekt zaměřený na
interkulturni přenos hodnot mezi PřIbramí a Valle di Ledro. Letos spojen s připomínkou návratu l íl
ritorno 1919 (návrat domů posledních utečenců), cesta do Ledra v historických kostýmech ve vlacích,
setkání s lidmi, distribuce letáčků k projektu, zakončeno účastí na řezbářském festivalu, účast cca 5
lidí. V Ledru účast na "Fata Gavardina" Val Concei l Ledro řezbářské symposium, přednášky. Během
adventu a Vánoc opět výstavy betlémů. v Příbrami a Ledru. Původ betlémů je spojen právě s ltáHI
stavěni 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 urMstili prvně také a betlém k jehož zhotovení je inspirováno návštěvou Valle di Ledro.
Spolupráce je jedinečnou možností jak obyvatelům Příbrami a Valle di Ledro přiblížit společnou
kulturu a ukázat přesah hodnot, které jsou spojeny s betlémy.

3) Junák - český skaut, středisko Clan Haiwatha Příbram, z.s. - ,,Mezinárodní spolupráce se
skauty z Hoornu"
Realizace mezinárodního letního tábora nebo akce podobného rozsahu pro skauty l mládež z Hoornu
v blízkém okolí Příbrami s důrazem na spolupráci s Příbramskými skauty a poznání Příbrami a okolí.

4) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram - ,,Konference mládeže partnerských
měst 2019"
Myšlenka pořádat Konference mládeže se zrodila v rozhovorech mezi starosty měst Freibergu
(Německo), Gentilly (Francie), Walbrzych (Polsko) a Příbrami. Cílem konferenci je vytvořit fórum pro
mladé lidi z partnerských měst, na kterém by vzájemně diskutovali o aktuálních otázkách ve vývoji
Evropy, společně hledali možná řešení problémů a pracovali na jejich uskutečněni. Od roku 2015 se
uskutečnilo již 6 setkání, jedno z nich i v Příbrami. Pro rok 2019 je naplánovaná konference v
městech Gentily a Delft.
Význam projektu: v rámci projektu se prohlubuji vztahy města Příbram s jeho partnerskými městy. V
rámci projektu účastníci prezentují město Příbram (videodokument, powerpointové prezentace), je
možné, že přilákají potenciálnI turisty. Projekt má vliv i na prohlubovánI vztahů mezi obyvateli města
- studenti navazují kontakty s handicapovanými lidmi, starými lidmi, sociálně slabými občany. Projekt
ovlivňuje vytvářeni vztahů pochopení a porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích Evropy.
Účastnici projektu si vytváří kladný vztah k městu Příbram.

5) Pout' na Svatou Horu, z.s. — ,,Pout' na Svatou Horu"
Náš spolek si klade za cIl založit tradici individuá|nich několikadenních pěších i cyklistických pouti na
nejvýznamnější poutní m isto v českých zemích - Svatou Horu. lnspirací jsou nám cesty do Santiaga
de Compostely s aspektem nejen religiózním, ale i filozofickým nebo terapeutickým. Trasy jsou
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plánovány zprvu z našeho území, později budou vedeny prakticky z celé Evropy a náš spolek k tomu
musí zorganizovat veškeré zázemí. Smyslem bude přínos pro zdejší region, at' už kulturní, tak
ekonomický.

6) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory - výjezd za hasiči z partnerského
města Hoorn za účelem prohloubeni mezinárodní spolupráce a propagace města Příbram"
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 nizozemského partnerského města
Hoorn. Cílem projektu je vzájemná výměna nejen požárních zkušenosti, propagace města Příbram a
posileni 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.

7) SK TRI klub Příbram, z.s. - ,,Run Fest pro partnerská města"
Tri klub Příbram pořádá ve městě velké sportovní akce : Půlmaraton Příbram, Běh města Příbrami,
Triatlon Příbram - závod olympijských nadějí, Klasik duatlon. Na tyto akce pozve zástupce
sportovních klubů partnerských měst.

8) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - ,,Spolupráce s partnerskou školou v německém
Freibergu"
Rozvoj další spolupráce a partnerského vztahu mezi Základni školou, Příbram Vlil, Školní 75 a
Oberschule ,,Gottfried Pabst von Ohain" ve Freibergu v roce 2019 - návštěva německých žáků a
učitelů v Příbrami (ubytování žáků v českých rodinách, ubytování učitelů v hotelu; návštěva školy -
společná výuka; poznávání Příbrami a okolí; exkurze do Prahy); vytvořeni česko-německého
kalendáře pro rok 2020.

9) Základni umělecká škola, Příbram l, nám. T. G. Masaryka - ,,Spolupráce ZUŠ TGM a Music
school Gerard Boedjin Hoorn"
Navázáni následné spolupráce a naplánování opakovaných výměnných pobytů žáků a učitelů ze
Základni umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 a Music school Gerard Boedijn Hoorn.

2


