
Město Příbram _ Pro jednání zm
l odbor: školství, kultury a sportu " i dne: 25.03.2019 i

Název bodu jednání:
Dotace 2019 Reprezentant ČR

Předkládá: Rada města

· ·Zpracovala: Ing. Lea Enenkelova, vedouci odboru

Projednáno: v RM 04.03.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.179/2019
Rada l. doporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2019 - REPREZENTANT ČR" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a ·
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči '
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
25.03.2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2019 -
REPREZENTANT ČR" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejněni účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Reprezentant ČR jsou zahrnuty ve schváleném ..
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

.V příloze předkládáme návrh RM na rozděleni programových dotací pro rok 2019, které byly podány '
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2019 - REPREZENTANT ČR"
schváleném usn.č.1037/2018/ZM. Podklady pro jednání RM navrhla Komise pro mládež, tělovýchovu
a sport na svém jednání dne 20.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové
dotace ve výši 100.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 4155).

Dle Pravidel pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí 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
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: zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport, tabulka - přehled žádostí o dotace,
stručný popis projektů



Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS)

Datum: 20.02.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); Mgr. jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká;
Antonin Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA; Petr Janota; jan Hadraba (komise je
usnášeníschopná, přítomno 9 z 13 členů)

Omluveni: František Jobek; Bc. Radek Eliáš; Milan Vančát; Jakub Hušek

Hosté: Svatopluk Chrastina

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Dotační řizenI pro rok 2019 - Reprezentant ČR
4. Dotační řIzení pro rok 2019 - vrcholový sport
5. Dotační řizenI pro rok 2019 - Jednorázové sportovní akce
6. Dotační řIzenI pro rok 2019 - Činnost sportovních organizací
7. Nastavení dotačního programu - Činnost sportovních organizací pro rok 2020
8. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS a přednesl program jednání. je přítomno 7 z 13 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

ad2) Schválení programu - hlasováno pro:7
proti: O

zdržel se: O

ad3) KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělení dotací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.

- hlasováno pro: 7
proti: O

zdržel se: O

KMTS schvaluje usneseni o převodu nerozdělených prostředků z programu Reprezentant ČR
do lndividuá|nich dotací.

- hlasováno pro: 7
proti: O

zdržel se: O

ad5) Přišla pani Charyparová a pan Schejbal - je přítomno 9 z 13 členů, KMTS je unášenischopná.

KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přiděleni dotací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednáni radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.

- hlasováno pro: 9
proti: O

zdržel se: O

Předseda předložil KMTS stížnost bývalého trenéra a rodičů členů klubu CK Příbram, z.s.. Stížnost byla
projednána dne 06.02.2019 panem místostarostou Mgr. janem Konvalinkou, Ing. Leou Enenkelovou,
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, Markétou Benešovou a zástupci klubu p. jiřím Wimmrem a
Ing. Markem Volfem. Předseda KMTS předal stížnost vedení města k opětovnému projednání.



ad4) KMTS projednala žádosti o dotace a doporučuje přiděleni dotací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.

- hlasováno pro: 9
proti: O

zdržel se: O

KMTS schvaluje usneseni o převodu nerozdělených prostředků z programu vrcholový sport do
programu Činnost sportovních organizací.

- hlasováno pro: 9
proti: O

zdržel se: O

ad6) KMTS prověřila počty členů v jednotlivých klubech a porovnala je s údaji v žádostech o dotace.
Od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek obdržel předseda KMTS žádost o zařazení členů do
republikové soutěže v souladu s jejich žádosti o dotaci. Na základě materiálu vypracovaného zástupcem
České unie sportu p. janem Hadrabou se KMTS shodla na tom, že divize, kterou pořádá vyšší
organizace než Krajský fotbalový svaz a jsou nad ni další dvě vyšší soutěže bude považována za
krajskou soutěž. Divize, kterou pořádá vyšší organizace než Krajský fotbalový svaz a není nad ní vyšší
soutěž bude považována za republikovou soutěž. V případě žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek
tedy bude divize brána jako krajská soutěž.

KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělit dotace dle přiložené tabulky výpočtu
varianta A (alokace může být upravena dle výsledku jednání zastupitelstva města o přidělování dotaci).
Návrh bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.

- hlasováno pro: 9
proti: O

zdržel se: O

ad7) Předseda seznamuje KMTSi s probíhajÍcÍmi jednáními ohledně koncepce Sportu pro všechny,
především pro mládež. Základními strategickými cíli jsou podpora SK/TJ, pořádáni masově-sportovních
akci ve spolupráci s nimi, podpora mIstních sportovních center a spolupráce se školskými zařizeními.

Předseda KMTS navrhuje možné nastavení podmínek a kritérii pro přidělováni dotaci v souladu
s nastavením žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nastaveni podmínek
programu bude předmětem dalšího jednání komise.

Ad8) Termín dalšího jednání komise bude 05.03.2019.

Datum: 20.02.2019
Zapsala: Markéta Benešová

Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS

Přílohy: prezenční listina, tabulky s žadateli o dotace v jednotlivých programech



Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Reprezentant ČR

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

p'nl mim CoNové Výše pozMovanó
Spedňkaw Mkkdů nákkdy podpo'y Ootace 2018 Mvrh Návrh RM Schyál0no

pmektu v kc , kwňiBě (KC) P ozn brnká (KČ) ZNI (KČ)
V Kč '.V,%

JUDO Příbram, z.s.

1 Žežická 193 JUDO Příbram - Tereza Bodnárová, nevratné startovné, doprava a ubytování reprezentanta včetně 96 500 20 000 21°/261 01 Příbram VII reprezentace nutného doprovodu během turnajů a soustředěni /0 nežádal 20 000 20 000
IČO: 48954985

nesplněnI

2 Reprezentace v Mezinárodních nevratné startovné, úhrada placených tréninků, nákup pohonných , podmínky
závodech motocyklů hmot, nákup náhradních dllů 160 000 20 000 13% 20 000 O programu - 20 000

nereprezentuje
příbramský klub

nevratné startovné, doprava a ubytován{ během závodů a

3 Podpora příbramského reprezentanta 'oustředěnf, nákup vybavení (plavecké brýle, plavky, běžecké boty,
. cyklistické oblečení, neopren), nákup cyklistického vybavení 75 000 20 000 27% 20 000 20 000 20 000ČR v triatlonu (komponenty na kolo, cyklo počľtač). servis kola, odměny trenérům,

pronájem sportovišť
'~mmwuw'í mum w m' m':: ,

CELKEM - - 331 500 60 000 40 000 ' Él0 000 O
-. k

" N · "

_ *

Zpracovaly: Dagmar Janoušková a Markéta Benešová
dne 05.03.2019
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI REPREZENTANT ČR
(převzato ze žádostí)

l) JUDO Příbram, z.s. - ,,JUDO Příbram - Tereza Bodnárová, reprezentace"
Financování reprezentačních startů Terezy Bodnárové - členky Judo Příbram, z.s.
Evropského poháru, případně dalších mezinárodních turnajů spojených s reprezentací.
na reprezentační srazech a soustředěních. Úhrada nákladů spojených s cestou,
účastnickými poplatky.

na závodech
Dále pak účast
ubytováním a

2) - ,,Reprezentace v Mezinárodních závodech motocyklů"
Provoz a zabezpečeni seriálu 12ti závodů mezinárodního mistrovství ČR na přÍrodnjch okruzích, v
jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů a v mezinárodním mistrovství České Republiky
ve třídě Jawa 50.

3) - ,,Podpora příbramského reprezentanta ČR v triatlonu"
Podpora příbramského reprezentanta ČR v triatlonu -podpora sportovní přípravy a účasti na
závodech. Cílem projektu je sportovní příprava a účast na závodech (jak závodech Českého poháru,
tak i Evropského a Afrického poháru) v triatlonu, kde jsem pro roční tréninkový cyklus 2018/2019
zařazen do reprezentace ČR (viz příloha). Předmětem moji žádosti je finanční zabezpečení výše
uvedené činnosti.
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