
Město Příbram Pro ednáníZM
odbor: školství, kultu & sortu dne: 25.03.2019

Název bodu jednání:

Dotace 2019 Vrcholový sport

Předkládá: Rada města

Zpracovala: lng. Lea Enenkelová. vedoucí odboru-

Projednáno: v RM 04.03.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.180!2019
Rada |. doporučuje ZM

schváiit poskytnutí programových dotací podaných \: rámci „Programu pro poskytování dotací
pro rok 2019 — VRCHOLOW SPORT" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění bezdfužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění pcwinnosti
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy,

Il. u k ! á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelatva města Příbram dne
25.03.2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaiuje )( neschvaiuje

poskytnutí prggramových dotacf podaných \: rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 —
VRCHOLOW SPORT“ formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavření

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram & organizacím jím zřízeným či založeným a spinění 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 Vrtahczlomfýr sport jsou zahrnuty ve schváleném

rozpočtu kapitoly ??? — OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh RM na rozdělení programových dotací pro rok 2019, které byly podány \:

rámci vyhlášeného „Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 — VRCHOLOVY SPORT“
schváleném usn.č.1038!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 10.000.000,00 Kč (kapitola 777-0ŠKS, prvek 3466).

Die Pravidel pro poskytování dotací & náuratných finančních výpomocí č. 212018, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 10.09.2018, Usn. &. 1034Í2018ÍZM, bude schválená dotace vyplacena tém

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Tato podmínka

se týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. &. 250f2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. 0 dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřeiných prostředků z
ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, \;
platném znění, 5 103, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhowěno & důvod nevyhovění žádosti.

' Příloha: zápis z jednání Komise pro mládež, těiovýchovu a sport, tabulka — přehled žádostí o dotace,
stručný popis projektů



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

Datum: 20.02.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); Mgr. Jitka Charyparová: Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká:

Antonín 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 řízení pro rok 2019 — Reprezentant ČR
4. Dotační řízení pro rok 2019 — Vrcholový sport
5. Dotační řízení pro rok 2019 — Jednorázové sportovní akce
6. Dotační řízení pro rok 2019 — Činnos1 sportovních organizací

?. Nastavení dotačního programu — Činnost sportovních organizací pro rok 2020

8. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS & přednesl program jednání . Je přítomno 72 13 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

ad2) Schválení programu - hlasováno pro:?
proti: 0

zdržel se: 0

ad3) KMTS projednala žádosti o dotací a doporučuje přidělení do1ací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 & zastupitelstvu města dne 25.03.2019.

- hlasováno pro: ?
' proti: 0
zdržel se: 0

KMTS schvaluje usnesení o převodu nerozdělených prostředků z programu Reprezentant ČR

do Indivřduálních dotací.

- hiasováno pro: 7

proti: 0

zdržel se: [)

ad5) Přišla paní Charyparová a pan Schejbal —je přítomna 9 z 13 členů. KMTS je unášeníschopná.

KMTS projednaia žádosti o dotaci & 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: 9

proti: 0
zdržel se: 0

Předseda předložil KMTS stížnost bývalého trenéra & rodičů členů klubu CK Příbram, z.s.. Stížnost byla
projednána dne 06.02.2019 panem mísiostarostou Mgr. Janem Konvalinkou, lng. Leou Enenkelovou,
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu. Markétou Benešovou & zástupci Klubu p. Jiřím Wimmrem a

Ing. Markem Volfem. Předseda KMTS předal stížnost vedení města k opětovnému projednání.



add) KMTS projednala Žádosti o dotace a doporučuje přidělení dotací dle přiložené tabulky. Návrh

bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 & zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
- hlasováno pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

KMTS schvaluje usnesení o převodu nerozdělených prostředků z programu Vrcholový sport do
programu Činnost sportovních organizací.

- hlasováno pro: 9
proti: 0

zdržei se: 0

adG) KMTS prověřila počty členů vjednollivých klubech & porovnanie je s údaji V žádostech o dotace.
Od žadatefe SK SPARTAK Příbram, spoiek obdržel předseda KMTS žádost o zařazení členů do
republikové soutěže v souladu siejich žádosti odotaci. 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 ní další dvě vyšší soutěže bude považována za

krajskou soutěž. Divize, kterou pořádá vyšší organizace než Krajský fotbaiový svaz a není nad ní vyšší

soutěž bude považována za republikovou soutěž. V případě žadateie SK SPARTAK Příbram, spolek
tedy bude divize brána jako krajská soutěž.

KMTS projednala žádosti o dotací a doporučuje přidělit dotace dle přiložené tabulky výpočtu

varianta A (alokace může být upravena dle výsiedku jednání zastupitelstva města o přiděiouání dotací).

Návrh bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
- hlasováno pro: 9

proti: 0
zdržel se: 0

ad?) Předseda seznamuje KMTSi s probíhajícími jednáními ohfedně koncepce Spodu pro všechny,
především pro mládež. Základními strategickými cíli jsou podpora SKITJ, pořádání masově-sportovních

akcí ve spolupráci s nimi, podpora místních sportovních center a spolupráce se školskými zařízeními.
Předseda KMTS navrhuje možné nastavení podm ínek a kritérií pro přidělování dotaci v souladu

s nastavením žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a těfovýchovy. Nastavení podmínek
programu bude předmětem dalšíhojednání komise.

AdB) Termín dalšího jednání komise bude 05.03.2019.

Datum: 20.02.2019

Zapsala: Markéta Benešová

Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS

Přílohy: prezenční ristina, tabulky s žadateli (: dotace v jednotlivých programech
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTÚ — PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI VRCHOLOVÝ SPORT

(převzato ze žádosti)

1) “LFK Příbram, fotbalová akademie, 2.5. — „Činnost mládežnické kopané“

Zajistit sportovní činnost a organizaci soutěží všech mládežnických družstev po stránce technické,

ma1eriáfní, personální, administrativní. Zajištění tréninkové činnosti celé mládežnické základny a

následné zapojení do mistrovských republikových soutěží: U19. U17 - celostátní dorostenecké liga:

U18.U16 - Česká dorostenecké lige; U15,U14,U13,U12 - Česká liga žáků; U11,U10,U9,U8 - okresní

soutěže; U7,U6 - zapojení probíhá v rámci letních a zimních turnajů zatím bez registrace.

2) CK Příbram, 2.5. — „Fungování mládežnického oddílu CK Příbram“

Přípravné období 1. leden - duben (společné tréninky 5x v týdnu) tělocvična, dráha, posilovna, bazén,

lyže. běh, cyklokros.

Závodní období květen - září (závodníci se zúčastňují pravidelně nejvyšších soutěží na silnici. dráze i

mtb pořádaným ČSC tj. český pohár.
Přípravné období 2. říjen - prosinec (závodníci se připravují na následující sezonu) společné tréninky

5x v týdnu. tělocvična, posilovna, dráha, bazén, lyže, běh, Cykiekros.

Celoroční náborový kroužek dětí.

3) Hokejový klub HC Příbram — „Podpora mládežnického hokeje Hokejového klubu HC

P'n'bram, 2.5. v roce 2019“

1. Podpora mládežnických týmů HC Příbram od náboru (předškolní věk) až po dorostenecké ročníky

(středoškoláci) Podpora bude využita na rozvoj mimoškolní sponovní aktivity dětí. a to zejména na

platbu ledů, dopravy k utkáním, odměn vybraných trenérů působících \; žákovských a dorosteneckých

kategoriích a k úhradě rozhodčích při utkáních a turnajích.

2. Z podpory bychom dále rádi financovali i Specializované tréninky pro naše brankáře a rovněž i

hráče, 12V. dobruslování. Na tyto tréninky se mohou hlásit všichni zájemci z řad HC Příbram, bez

rozdílu devednestí. Během uvedených tréninků mají možnost hráči rozvíjet a zdokonalovat jak

bruslařské, tek individuální dovednosti s kotoučem pod vedením našich zkušených trenérů.

3. Dalším, a zároveň novým využitím dotačních Financí by bylo financování týmu HC Příbram Ženy,

který HC Příbram před touto sezónou převzalo (dříve HC Slavia ženy) a který je již desetinásobným (!)

mistrem republiky. Některé hráčky z tohoto týmu běžně trénuií & hrají i za naše týmy Dorostu a

Juniorů. Také zde by šlo zejména o financování ledů, utkání & trenéra tohoto družstva.

4. V případě rozhodnutí ČSLH a přidělení Dívčí akademie HC Příbram by bylo spolufinancování

Města Příbram požadováno nově i pro tento projekt. Vybavenost zimního stadionu a dalších

sportovních zařízení města vyhovuje nejpřísnějším kritériím i pro uskutečnění tohoto projektu, který by

naopak pňnesl zpět zdroje SZM & Městu Příbram. Město Příbram by se tak mohlo stát centrem

dívčího hokeje v celé České republice. Tento projekt je určen pro hráčky kategorií Dorost a Junioři,

tedy dívky ve věku středoškolského studia (15 - 18 let).

5. Za předpckiadu, že by se HC Příbram podařilo opět uspět ve výběrovém řízení u ČSLH, bychom ::

přidělené dotace spoluňnancovali i organizaci reprezentačních utkání A týmu ČR na příbramekem

zimním stadionu, který pro takovou akci má výborné předpoklady. Tato akce zároveň představuje

skvělou prezentaci pro město Příbram.

1



4) PŘÍBRAM BOBCATS - „Podpora činnosti mládeže sportovního klubu Příbram Bobcats“
Předpokládaný projek1 je zaměřen na celoroční sportovní činnost mládeže na nejvyšší možne úrovni a

reprezentaci města Příbram \! České republice, ale i v Evropě. Naše sportovní týmy se v příštím roce

budou opět účastnit nejvyšší ligy amerického fotbalu v České republice. Členové týmu U19 budou v

září reprezentovat Českou republiku na Mistrovství Evropy v Izraeli.

5) Volejbalový klub Příbram 2.5. — „Na volejbalový Olymp s vlastními odchovanci je

dlouholetá a zodpovědná práce 2019“

Účast mládežnických družstev v nejvyšších soutěžích Českého volejbalového svazu. Účast v

nejvyšších soutěžích je cílevědomá & časově náročná činnost. Těchto vrcholných soutěží se účastní

chlapci od kategorie Barevný minivolejbal tj ? let, až po juniory tj.19 let věku. Přínosem této práce s

mládeží ie vychovávat & rozvíjet chlapce jak po fyzicke, psychicke i charakterové stránce a cílenou

prací je u vrcholového sportu udržet co nejdéle s tím, že řada z nich se bude vrcholového sportu-

volejbelu věnovat i \: dospělém věku. V první sezoně 201?-18 se klubu podařilo vyhrát tuto soutěž a

zároveň se nám podařilo posioupit do soutěže 1-M. Fotvrdilo se nám, že se mladí hráči nhrávají a

získávají nove herní zkušenosti.

Potvrzením správnosti naší práce je i to, že pro sezonu 2018-19 se nám podaňlo začlenit další mlade

odchovance do A—mužstva. K dnešnímu dni máme vA—mužstvu celkem čtyři odchovance!
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