
l Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 17.06.2019

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci - Obchodní akademie Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 13.05.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.490/2019
Rada doporučuje ZM
l) poskytnutí individuálnI dotace ve výši 10.000,00 kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola Příbram, Příbram l, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, na projekt s názvem ,,Konference mládeže
partnerských měst 2019", a to z kap. 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 opatřeni, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných
výdajů v rámci kapitoly 777-OŠKS ve sníženi prvku 3718 Qndividuální dotace) o částku 10.000,00 Kč
a navýšeni prvku 4663 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a
obcemi) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901 - 10.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 4663, paragraf 3291 položka 5333 " 10.000,00 Kč

2) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram,
Příbram l, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, o poskytnuti dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt
,,Konference mládeže partnerských měst 2019" v souladu s Pravidly o poskytování dotací a
návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018,
Usn.č.1034/2018/ZM.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje
l) poskytnutí individuálnI dotace ve výši Kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola Příbram, Příbram l, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, na projekt s názvem ,Konference
mládeže partnerských měst 2019", a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splněni 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, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných
výdajů v rámci kapitoly 777-OŠKS ve snÍženÍ prvku 3718 Qndividuálni dotace) o částku
a navýšeni prvku 4663 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a
obcemi) ve stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 4663, paragraf 3291 položka 5333 " Kč

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram,
Příbram l, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, o poskytnuti dotace ve výši Kč na
projekt ,,Konference mládeže partnerských měst 2019" 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

nebo

ZM n e s c h v a l u j e poskytnuti individuálni dotace pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola, Příbram l, Na Příkopech 104, Příbram 261 01, z důvodu.........,



Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme žádost subjektu Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Příbram l,
Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, o poskytnutí individuálnI dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt s
názvem ,Konference mládeže partnerských měst 2019".

Z iniciativy partnerského města Freibergu probIhaji od roku 2015 tzv. mládežnické kempy. Setkávají se
na nich středoškolští a vysokoškolští studenti z partnerských měst. Setkání probíhají většinou dvakrát
ročně. V říjnu 2016 byla hostitelským městem Příbram. Každé setkání je zaměřené na vybranou oblast
veřejného života. Během setkání v Příbrami se jeho účastníci seznámili se sociálnľmi službami ve
městě. Od počátku je do tohoto projektu zapojená Obchodní akademie v Příbrami. V červenci 2019
proběhne setkání v Gentilly (část Paříže). Obchodní akademie již na tento projekt získala programovou
dotaci ve výši 41.000,00 Kč v oblasti Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce. Žádost o jndividuá|nÍ
dotaci je podána z důvodu nárůstu ceny za dopravu.

Vzhledem k tomu, že ke dni 13.05.2019 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem
k charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, odst.
(4) nevyhovI-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o individuálnI dotaci
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Individuální dotace 2019

TÉMA: lndividuální dotace 2019
OBLAST: Individuální dotace

Zádost číslo ID00124

Název projektu - akce -

Konference mládeže partnerských měst 2019

Zadatel

Základní informace

Název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram l, Na Příkopech 104
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

lČ, 61100412
DIČ, CZ61100412

E- mail: mblazkova@oapb.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Na Příkopech
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
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Číslo orientační:
Číslo popisné:

PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

VW\NV:

104
26101
Příbram

obec s rozšířenou působností = ORP
Příbram

Ť
t

318621144

oapb.cz



Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice: pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Ĺ

Číslo popisné:
PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti: ... .,obec s rozsirenou působnosti = ORP

' ' BánkoŮní spojení

Okres:
Pošta:

Předčíslí účtu:
Číslo účtu, 172166146

Ban ka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.

Statutární zástupce

Titul před, RNDr.
jméno: Marcela

příjmení Blažková
Titul za:
Funkce: ředitelka

Další statutárn.í zástupce
Ľ

Titul před:
jméno:

Přijmenŕ
Titul za:
Funkce:

projekt

Úplný a přesný název Konference mládeže partnerských měst 2019

projektu: Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, q jakou akci se jedná)



Stručný obsah projektu:

Osoba odpovědná za
realizaci projektu:

Popis činnosti žadatele:

Doba zahájení projektu:
Doba ukončení projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

V listopadu 2018 jsme požádali o finanční podporu na projekt Konference mládeže
partnerských měst 2019, v rámci kterého se uskuteční setkání v partnerském městě '

.Gentdly (Francie) v červenci 2019. žádost nám byla schválena ve výši 41 000 Kč.
Po průzkumu trhu jsme však zjistili, že je tato částka nedostačující. Kalkulaci do
žádosti jsme provedli na základě nákladů obdobného projektu z roku 2016, bohužel '
jsme nepočítali s tak razantn im nárůstem cen. Abychom mohli projekt realizovat,
žádáme o navýšeni částky o 10 000 KČ.

Podrobné informace o projektu jsou přiloženy k žádosti ZV00031.

Myšlenka pořádat Konference mládeže se zrodila v rozhovorech mezi starosty měst
Freibergu (Německo), Gentilly (Francie), Walbrzych (Polsko) a Příbrami. Cílem
konferencí je vytvořit fórum pro mladé lidi z partnerských měst, na kterém by
vzájemně diskutovali o aktuáln ich otázkách ve vývoji Evropy, společně hledali
možná řešení problémů a pracovali na jejich uskutečnění. 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 prohlubují vztahy města Příbram s jeho partnerskými městy
- V rámci projektu účastn ici prezentuji město Příbram (videodokument,
powerpointové prezentace), je možné, že přilákají potenciální turisty
- projekt má vliv i na prohlubováni vztahů mezi obyvateli města
- studenti navazují kontakty s handicapovanými lidmi, starými lidmi, sociálně
slabými občany
- Projekt ovlivňuje vytváření vztahů pochopeni a porozumění mezi mladými lidmi v ,
různých zemích Evropy
- Účastníci projektu si vytváří kladný vztah k městu Příbram.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

RNDr. Marcela Blažková

OA a VOŠ Příbram je škola s vÍce než devadesátiletou tradici, která uskutečňuje
vzdělávání ve dvou maturitních programech (obchodn j akademie, ekonomické
lyceum) a jednom terciálním programu (finanční a ekonomické poradenství). Má
cca
260 studentů.
Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v
minulých letech:
Konference mládeže probÍhaji od roku 2015: 2015: Freiberg
2016: Gentilly, Příbram
2017: Freiberg, Walbrzych
2018: Freiberg
Na všech zmíněných setkáních reprezentovali Příbram studenti z OA a VOŠ
Příbram. V roce 2016 jsme zajišt'ovali organizaci této konference v Příbrami.
Město Příbram hradilo dopravu, pořadatel hradil pobytové náklady, škola hrad ila
režijní náklady.
10.04.2019
20.09.2019
Konference mládeže probíhají od roku 2015: 2015: Freiberg
2016: Gentilly, Příbram
2017: Freiberg, Walbrzych
2018: Freiberg
Na všech zmíněných setkáních reprezentovali Příbram studenti z OA a VOŠ
Příbram. V roce 2016 jsme zajišt'ovali organizaci této konference v Příbrami.
Město Příbram hradilo dopravu, pořadatel hradil pobytové náklady, škola hradila
režijní náklady.
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
financováni, výsledek projektu)

Vstupné:
Uved'te, zda bude na akci vybíráno vstupné a jeho výši.

Seznam příloh: příloha č. 1 popis projektu, příloha č. 2 rozpočet, příloha č. 3 reciprocita
Uved'te seznam příloh, které k žádosti přikládáte
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Celkové náklady projektu: 82 800 kč
položkový rozpočet projektu doprava

(rozepsané celkové náklady): 50 000 Kč

pobytové náklady 28 800 KČ

režijní náklady 4 000 KČ

Vlastní podíl žadatele vC. jiných
zdrojů financování v KČ:

Vlastni podíl žadatele VC. jiných
zdrojů financovániv %:

Účelové dotace od ostatn ich obci:

Dotace ze státního rozpočtu:
Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

Příjmy vzn iklé realizaci projektu
(vstupné, příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v KČ:
výše požadované dotace v %:

Specifikace nákladů (na co bude
dotace použita):

Uved'te do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého sloupce "částku v KČ"

3 000 Kč

4 %

Kč
Kč
Kč

Kč

Kč

51 000 Kč

62
max. 80 % na celkových nákladech
dofinancováni dopravy o 10 000 Kč, společně s dotací žádosti ZV00031
bude celková částka 51 000 Kč použita na realizaci projektu.
Uved'te, na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do
soutěži apod.) - účel použiti

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdrženi dotace, ve smyslu zákona č 109/2009 Sb , kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, bude zapsán do centrálnIho registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, jejich povinných přílohách,

i ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinnosti z ni plynoucích. Dále souhlasIm se zařazením do
: databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

' Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přIlohy:

1. Popis projektu (podrobnější informace o projektu, popis cílové skupiny, přínos projektu, atd.)
2. položkový rozpočet dle přílohy (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty)
3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. přílohy musí být nahrány ve formátu PDF


