
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci - SK SPARTAK

Pro jednání ZM
" "" " dne: 07.10.2019 "l

Předkládá: Rada mě6ta

Zpracovala:

Projednáno:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 16.09.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.876/2019
Rada I. doporučuje ZM

schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek,
Žižkova 694, 261 01 Příbram II, IČO: 61904899, na projekt s názvem .Areál SK SPARTAK
Příbram", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní
závěrky, a to ke dni podpisu smlouvy.

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
7.10.2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
poskytnuti dotace ve výši 300.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261
01 Příbram ll, IČO: 61904899, na projekt s názvem ,Areál SK SPARTAK Příbram", a to z kapitoly 777-
OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky, a to ke dni podpisu smlouvy

nebo

n e s c h v a l u j e poskytnutí individuálni dotace pro subjekt sk SPARTAK Příbram, spolek
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 subjektu SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO: 61904899, o poskytnuti
individuálnI dotace ve výši 300.000,00 Kč na projekt s názvem .Areál SK SPARTAK Příbram".

Subjekt žádá o dotaci na údržbu areálu, který má v nájmu za symbolickou 1,00 KČ. Smluvní strany,
za pronajimatele Město Příbram a za nájemce SK SPARTAK Příbram, spolek, uzavřely Smlouvu o
nájmu pozemků a staveb (dále jen nSm|Ouva") dne 31.10.2001. Ke smlouvě byly uzavřeny dodatky,
poslední dodatek č. 5 byl uzavřen dne 19.01.2016. Doba nájmu se jim prodlužuje do 02.01.2027.
Obsahem smlouvy je mimo jiné i povinnost nájemce udržovat areál v provozuschopném stavu, tzn.
provádět běžnou údržbu, a to na vlastni náklady. Běžná údržba je definována (pro byty) nařízením vlády
č. 308/2015 Sb., (dále jen ,,Nařízenŕ'). Pro ,,nebyť' lze ustanovení příslušného .Nařízení" použít
analogicky. Město Příbram má oproti tomu povinnost chovat se hospodárně a sledovat plněni závazků
(údržba areálu) smluvním partnerem (viz § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., q obcích) Tomuto
uspořádání odpovídá nájemné v symbolické výši 1,00 Kč.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na regeneraci přÍrodnich hřišť (jarní vertikutace, hnojení, dosetí
osivem), na opravu stávajÍcÍho zavlažovacIho systému a nákup trysek, na automatizaci napouštění a
vypouštění zavlažovacího systému, na opravu a nákup síti, na opravu obvodové zdi a instalaci koberce
na obvodovou zeď, na nákup oleje do strojů, na sekáni travních ploch, na opravu betonových chodníků,
na nákup pohonných hmot do traktoru, sekačky a sněhové frézy (max do 10% přidělené dotace) a na
nátěry (např. zábradlí, košů, střídačky atd.).



Specifikace, na které by případná dotace byla uplatňována, jsou považovány dle ,,Nařízenř za
běžnou údržbu, která je ošetřena smluvním vztahem, a tudíž bez nároku na veřejné finanční
prostředky.

Dotace pro SK SPARTAK
Příbram, spo|ek

rok 2018 515 982,00 KČ _ _

rok 2019 502 963,00 Kč

Subjekt SK SPARTAK Příbram obdržel tyto dotace:

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 03.09.2019 a k žádosti
se nevyjádřila. je toho názoru, že údržba sportovišť by měla být řešena jiným způsobem.

Ke dní 07.10.2019 nejsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje.

Vzhledem k tomu, že subjekt již obdržel dotaci na údržbu areálu v roce 2019 v rámci dotačního
programu Činnost sportovních organizací a vzhledem ke smluvnímu vztahu, který zavazuje
subjekt k běžné údržbě, OŠKS nedoporučuje schválit přidělení dotace.

Dle platných Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města
Příbram bude schválená dotace vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru
zveřejnily účetní závěrku za rok 2018. Tato podmínka je žadatelem splněna,

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



lndividuáIM dotace 2019

TÉMA: Individuálni dotace 2019
OBLAST: lndividuální dotace

Žádost číslo ID00134

Název projektu - akce

Areál SK SPARTAK Příbram

W

žadatel

Základní informace

Název: SK SPARTAK Příbram, spolek
Název uvádějte přesně podle zřizovací hstíny nebo platné registrace

IČ, 61904899
DIČ: CZ61904899

E- mail:

Kontaktní údaje

Ulice: Žižkova
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační: 694
Číslo popisné: 694

PSČ, 26101
Obec: Příbram ll

Obec s rozšířenou působností:
obec s rozšířenou působnosti = ORP

Okres:
Pošta:

Telefon:

Fax:
W\NW: www.skspartak.cz



. '):\

Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice: ,

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
Číslo popisné:

PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působností:

obec s rozšířenou působnosti = ORP

i
Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předčfs1( účtu:
Číslo účtu,

Banka:

Statutární zástupce

Titul před: ing.
Jméno: Vjadimfr

Příjmení: Králíček

Titul za:
Funkce: prezident

Další statutární zástupce

Titul před:
jméno: Miroslav

Přijmeni: Bodnár

Titul za:
Funkce: tajemník l

Projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

Osoba odpovědná za
realizaci projektu:

Podpora údržby a rozvoje areálu SK SPARTAK Příbram
Krátký a výstižný název akcel orojektu (z názvu by mělo být palmě. o jakou akci se jedná)
SPARTAK Příbram (SKS) má v pronájmu areál o rozloze 30 000 m2. Smlouva je z
roku cca 2000 a následuji dodatky.
Márne za úkd areál udržovat v provozuschoném stavu, coččinkne. Ne my areál
rozvíjíme a nadtandardně udržujeme. Náklady rostou sami o sobě a je potřeba
udržovat a rozvíjet areál nadstandardně odpovidajíá době a plně v kontextu toho,
jaký je rozdíl v areálu roku 2000 a současnosti. jde o:
- údržbu a regeneraci hracích ploch 2 hřišť a 1 hřiště s UMT
- pískové hňště
-tribuny a bezpečnostní prvky
- zavlažovací systémy na 2 hřištích
- střídačky
- parkoviště
- oplocení
- chodníky
Stručný popis projekh' (podrobnější popis bude přilohou žádosti)

Králfček Vladimir, ing.



Y

Popis činnosti žadatele:

Doba zahájení projektu:
Doba ukončení projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:
Vstupné:

Seznam příloh:

Sportovní činnost - fotbal
Orientace na mládež ve výkonnostním fotbale.
Spolupráce se školami v Příbrami
01.01.2019
31.12.2019
každoroční činnost při správě a údržbě městského pronajatého majetku
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
financováni, výsledek projektu)

Uveďte, zda bude na akci vybíráno vstupné a jeho výšs.
popis projektu, reápmčni plnění, rozpočet
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte

Financováni projektu

Celkové náklady projektu, 900 000 kč
položkový rozpočet projektu Regenerace přírMních hřišť

(rozepsané celkové náklady):

Zavlažovací systém - opravy a
rekonstrukce

Bezpečnostní sitě - nákup, opravy

Obvodová stěna u hlavní plochy -
koberec

150 000 Kč

180 000 Kč

90 000 Kč

35 000 Kč

Energie 60 000 KČ

Sekáni trávních ploch 150 (JOO Kč

Betonové chodníky 30 000 KČ

Pohonné hmoty 20 000 KČ

Úklid areálu, odpadky

Nátěry -zábradlí, koše, ...

80 000 Kč

25 000 Kč

Organizace akcí 80 000 KČ

Uveďte do prvního sloupce "popis nákkdu", do druhého sloupce "částku
vKČ"

Vlastni podíl žadatele vC. jiných zdrojů 600 000 kč
financování v KČ:

Vlastní podíl žadatele vC. jiných zdrojů 67 %
financování v %:

Účelové dotace od ostatních obci: Kč

Dotace ze státního rozpočtu, Kč

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary: kč

Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, Kč
příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v Kč, 300 000 kč
výše požadované dotace v %, 33

max. 80 % na celkových nákladech



Specifikace nákladů (na co bude dotace Částečné pokryti všech nákladů uvedených v PDbžkovém
použita): '°'počtu výše

Uveďte, na co konkrétně bude dotace použita (např. ná!e[nné, věcné
ceny do soutěži apod.) - účel použiti

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpo'y a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vme, zákon Č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech a o zrněně některých souvisejIcich zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, bude mpsán do centrálnlho registru evidenoe podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním císobnfch údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
zrněně některých zákonů, ve znění pozdějších přédpisů, uvedených v této žádosti. jejích povinných přílohách,
ve smlouvě o poskytnuti dotace a při plněni povinností z ní p|ynoucích. Dále souhlasím se zařazením do
databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajij a výše dotace na stránkách města Příbram.

prohlašuji, že Jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvMených v této žádosti a všech jejich přljohách.

Prohlašuji, že jsem se pcxirobně seznámíl s Pravidly prD poskytování dotací a návratných finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu (podrobnější informace o projektu, popis cílové skupiny, přínos prQiektlj, atd.)
2. položkový rozpočet dle příbhy (tabulka ke stažení v seká Dokumenty)
3. Nabídka recipnDä1iho plněni

Pozn. přibhy musí být nahrány ve fOrmátu PDF.

Příloha Č.1 - Po; is , ro"ektu - údržba areáluj df (312.13 KB)
Příloha Č.2 - Dotace Éjo|ožkov; roze oCet |l.,jdf (617. 75 KB)
Příloha Č.3 - Reci:)ročni t.dněni- údržba areálu.pdf (307.93 KB)

Zádost elekhonicky podána 30.08.2019



položkový rozpočet

900 000 kč položkový rozpočet projektu (rozepsané celkové
náklady)'
Regenerace přírodních hřišť 150 000 Kč
Zavlažovací systém - opravy a rekonstrukce 180 000 KČ
Bezpečnostní sítě - nákup, opravy 90 000 KČ
Obvodová stěna u hlavní plochy - koberec 35 000 KČ
Energie 60 000 KČ
Sekání trávních ploch 150 000 Kč
Betonové chodníky 30 000 KČ
Pohonné hmoty 20 000 KČ
Úklid areálu, odpadky 80 000 KČ
Nátěry - zábradlí, koše, ... 25 000 KČ
Organizace akcí 80 000 KČ



RecipročnÍ plněnj

Nabízíme:

- Poskytovat areál ZŠ a SŠ v Příbrami pouze za nákladové prostředky
- Realizaci celoročního úklidu protilehlé zastávky, přilehlých chodníků a parkoviště iv zimním období
- Realizaci celoročního úklidu parku na Sebastopolském náměstí pod SPARTAKemv součinnosti s TS města Příbram



Žadatel: SK SPARTAK Příbram, spolek
Adresa: Žižkova 694, Příbram
IČO: 61904899
Název dotační oblasti: lndividuálnI dotace
Název projektu: Podpora údržby a rozvoje areálu SK SPARTAK Příbram

Náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v níže uvedené tabulce Specifikace zdůvodnit jednotlivé
požadované položky
Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady 475 000
materiál 355 000
vybavení O
kancelářské potřeby O
jiné (specifikovat)
Pohonné hmoty, oleje, voda, energie 120 000

Nemateriálové náklady (služby) 145 000
nájemné - O
přeprava osob a materiálu
cestovné O
odměny (např. účinkujÍcÍm, trenérům,.....) O
propagace O
poštovné, telefon O
jiné (specifikovat)
služby externích pracovníků 145 000

Osobní náklady 280 000
mzdy včetně odvodů 280 000
ostatní osobní náklady (DPP. DPČ)
Počet osob:
jiné (specifikovat)

l

Neinvestiční náklady celkem 900 000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financováni projektu)

příjmy z projektu o
vstupné O
z prodeje O
jiné (specifikovat)

i



Další zdroje financování projektu 600 (jOO
vlastni finanční vklad žadatele 600 000
dotace od jiných poskytovatelů
příspěvky od sponzorů

jiné (specifikovat)

přjjmy celkem

Rozdíl mezi náklady a přľjmy

Požadovaná výše dotace v KČ

600000

300000

300 000

Specifikace nákladů - uveďte položky, na které bude dotace využita (v souladu s uznatelnými náklady podle
Pravidel q poskytování dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018).
jednotlivé položky konkretizujte (např. materiál - výtvarné potřeby, apod.).

Položka odůvodnění(se zřetefem na obsah projektu)
Regenerace přírodních hřišť údržba hracích ploch
.. jarní vertikulace (vyčesání staré trávy)
.. Hnojení 6x ročně
.. Letní dosetí osivem
.. Pravidelná péče

Zavlažovací systém údržba hracích ploch
.. Nové trysky
.. Opravy trysek
.. Automatizace napouštění a zavlažování

Bezpečnostní sItě bezpečnost hráčů a diváků
.. Opravy stávajících
.. Nákup nových

Obvodová stěna bezpečnost hráčů
.. Oprava zdi bezpečnostním prvkem
.. Instalace koberce na betonové stěně

Energie, voda, oleje provoz strojů

Sekání travních ploch údržba hracích ploch
.. Hřiště
.. Ostatní trávniky
.. Prostory u zastávky BUS

Betonové chodníky opravy u parkoviště a na tribunách
.. Opravy stávajících



Pohonné hmoty provoz strojů
.. Traktor a sekačka
.. Sněhová fréze

Úklid areálu a odpadky úklid areálu

Nátěry- zábradlí a koše, střídačky, ... údržby

Organizace akcí zabezpečeni provozu

V Příbrami dne: 29.8.2019 Podpis žadate


