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R.usn.č.434/2019
Rada
I.doporučuje ZM
l) schválit poskytnuti dotace ve výši 40.000,00 Kč pro fyzickou osobu

na projekt s názvem ,,Restrospektivní výstava v Bratislavě (Slovensko)", a to
z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím
jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto
povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
777-OŠKS (lndividuálnI dotace), to je snÍženÍ prvku 3718 QndividuálnI dotace) o částku 40.000,00 Kč
a navýšení prvku 2456 (Neinvestiční dotace nepodnikajÍcÍm FO - ostatní kultura) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - 40.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 2456, paragraf 3319, položka 5493 " 40.000,00 Kč
3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou , o poskytnutí dotace
ve výši 40.000,00 kč na projekt ,,Retrospektivní výstava v Bratislavě (Slovensko)", v souladu s Pravidly
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými
ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.

ll.ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu ZM 20.05.2019.

Návrh na usnesení:
ZMschvaluje
l) poskytnutí dotace ve výši KČ pro fyzickou osobu

na projekt s názvem ,,Restrospektivni výstava v Bratislavě (Slovensko)", a to
z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím
jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto
povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
777-OŠKS QndividuálnI dotace), to je snÍženÍ prvku 3718 QndividuálnI dotace) o částku ............ Kč
a navýšení prvku 2456 (Neinvestiční dotace nepodnikajícím FO - ostatní kultura) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - .............. Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 2456, paragraf 3319, položka 5493 " .............. KČ
3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou o poskytnutí dotace
ve výši kč na projekt ,,Retrospektivní výstava v Bratislavě (Slovensko)", v souladu
s Pravidly o poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018
přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.

nebo

neschvaluje
poskytnutí individuálnI dotace pro fyzickou osobu
z důvodu



Důvodová zpráva:

Finanční prostředky na individuálnI dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 -
OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme žádost fyzické osoby o poskytnutí individuálnI dotace
ve výši 150.000,00 Kč na projekt s názvem ,,Retrospektivní výstava v Bratislavě (Slovensko)".
Retrospektivní výstava se uskuteční v jízdárně Bratislavského hradu v listopadu 2019. Jedná se o
mimořádnou akci, která byla nabídnuta vzhledem k jeho ocenění
IdentifikačnI kód Slovenska a dále z důvodu oslavení jeho životního výročí v tomto roce.

Pozn.: V termínu 18.07. - 25.08.2019 bude výstava při příležitosti umělcova životního jubilea
realizována v prostorách městské Galerie Františka Drtikola.

O individuálni dotaci žádá proto, že mu uspořádání výstavy bylo nabídnuto na začátku roku a z tohoto
důvodu se nemohl ucházet o dotaci v rámci vyhlášených programových dotaci na rok 2019.

Přidělenou dotaci by žadatel využil na úhradu nákladů na spoluúčast na pronájmu výstavních prostor,
na přepravu obrazů a propagaci (tisk katalogu).

Komise kulturní, letopisecká a památková projednala žádost na svém jednání dne 10.04.2019 a
doporučuje RM schválit dotaci ve výši 100.000,00 Kč.

V roce 2019 byl schválen finanční dar ve výši 19.000,00 Kč, a to na
pokrytí části nákladů na malířovu výstavu v prostorách Staroměstské radnice v Praze, která se
uskuteční v květnu 2019. Rada města schválila tento dar vzhledem k významnému životnímu jubileu
umělce a také vzhledem k významu místa, kde bude výstava realizována a možnosti propagace
města Příbrami na tak exponovaném místě.

Vzhledem k tomu, že jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem k charakteru
projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

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: žádost o dotaci
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Žádost o dotaci na zajištění výstavy v prostorách jízdárny Bratislavského hradu (Bratislava, Slovensko)

Obracím se na Vás se žádosti o individuální dotaci kvůli finančnímu zajištěni mé retrospektivní
výstavy, která se má uskutečnit v jízdárně Bratislavského hradu (Bratislava, Slovensko) v listopadu
2019. Pořádání výstavy mi bylo nabídnuto začátkem tohoto roku, nemohl jsem se tudíž ucházet o
dotaci v rámci programových dotací.

Jedná se o zcela mimořádnou záležitost, která mi byla jako cizinci nabídnuta, a to vzhledem k tomu,
že mi v roce 2015 bylo uděleno oceněni Identifikační kód Slovenka a také vzhledem ke skutečnosti, že
v tomto roce oslavím významné životní výročí.

Společnost Artem, která je pořadatelem, na sebe bere značnou část finančních nákladů spojených
s realizací výstavy. Část finančních nákladů ovšem ponesu já sám. Vzhledem k jejich výši jsem se
rozhodl požádat město Příbram o individuální dotaci, která by mi pomohla alespoň část z těchto
nákladů pokrýt.

Moje náklady spojené s realizací výstavy:

Spoluúčast na pronájmu výstavních prostor 50.000,00 KČ

Přeprava obrazů (60 velkoplošných obrazů) 100.000,00 KČ

Katalog 20.000,00 KČ

Celkem 170.000,00 KČ

Abych mohl výstavu realizovat, dovoluji si požádat město Příbram o individuá|nľ dotaci ve výši
150.000,00 KČ.

PřIIežitosti vystavovat na tak významném místě jako je Bratislavský hrad si nesmírně vážím. Chápu to
nejen jako ocenění mojí celoživotnI práce, ale vnímám to i jako možnost propagace města Příbrami.

S úctou a poděkováním

váš

mepmes743b4cce


