
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Zádost o splátkový kalendář CK Příbram, z. s.

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 07.10.2019

Zpracovala:

Projednáno:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 16.09.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.905/2019
Rada l. bere na vědomi
obsah písemnosti č.j. MeUPB 84554/2019.

Il. doporučuje ZM
schválit pro subjekt CK Příbram, z. s. splátkový kalendář v upraveném znění.

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

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
pro subjekt CK Příbram, z. s. splátkový kalendář v před/oženém/upraveném znění.

nebo

n e s c h v a lu j e splátkový kalendář pro CK Příbram, z. s..

d

výše splátky Splatnost _
Splátka č. 1 30 000,00 Kč 31.10.2019

, Splátka č. 2 . 70 000,00 KČ 31.12.2019
, Splátka č. 3 150 000,00 KČ . 31.12.2020

Splátka č. 4 150 000,00 Kč 31.12.2021

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme oznámení subjektu CK Příbram, z.s., IČO: 48954021 o nevyčerpáni dotace
přidělené v roce 2018 na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Příbram č. 173/OŠKS/2018. Nevyčerpané prostředky jsou ve výši 400.000,00 Kč. Oznámeni dále
obsahuje žádost o schválení splátkového kalendáře na výše uvedenou částku.

,RM upravila návrh splátkového kalendáře a doporučuje ZM schválit splátkový kalendář v tomto znění:

Příloha: Oznámeni o vráceni dotace a žádost o odloženi splátek



CK Příbram, z.s.
Rožmitálská 261
26101 Příbram
Tel./mobil + 420 602 482 105
IČO: 48954021 DIČ: CZ48954021
č.ú.: 520841399/0800
e-mail: ckpribram@volny.cz
Město Příbram
Týršova 108
261 19 PHbraml

Věc: Oznámenf o vrácení dotace a žádost o odloženfsplátek

V Příbrami dne 5.9.2019

Vážení,

cyklistický klub CK Příbram, z.s. (dále jen ,,CK Příbram") čerpal z rozpočtu města Příbram účelovou dotaci ve výši 800.®0,- KČ
(dále jen mDotace") na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rou)očtu města Příbram č. 173/OŠKSL2018.

Pro CK Příbram je zásadní, aby neexistovaly žádné pochybnosti o oprávněnosti čerpání Dotace zjeho strany. Z důvodu maximální
opatrnosti a zajištění absolutní právní jistoty se CK Příbram rozhodl část Dotace v rozsahu 400.000,- KČ městu Přfbmm vrátit CK
Příbram nicméně v současné dóbě nemá fmanční prostředky v takovém rozsahu k dispozici, a nemůže tedy nyní městu Přbram část
Dotace ve výši 400.000,- KČ vrátit okamžitě v jedné platbě. CK Příbram totiž ještě neobdržel dotaci od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Navíc poúebaprůběžného zajištěni činnosti mládežnického klubu neumožňuje CK Příbram vrátit takto vysokou částku
ani do konce roku 2019 bez fäktické likvidace cyklistického klubu a rozprodeje veškerého jeho majetku.

Vzhledem ke shora uvedenému si CK Příbram dovoluje íněsto Příbram zdvořile požádat o schválení splátkového kalendáře, na jehož
základě by splatnost jednotlivých splátek vracené části Dotace byla odložena dle níže uvedené tabulky:

výše splátky Splatnost
Splátka č. 1 30.000,- kč 31.10.2019
Splátka č. 2 70.000,- KČ 31.12.2019
Splátka č. 3 100.000,- KČ 31.12.2020
Splátka č. 4 100.000,- Kč 31.12.2021
Splátka č. 5 100.000,- KČ 31.12.2022

V případě schválení shora uvedeného splátkového kalendáře je CK Příbram připravena podepsat odpovídající dohodu o plnění ve
splátkách či jiný obdobný dokument pokud takový postup bude město Phbram preferovat.

Děkujeme Vám předem za zvážení naší žádosti.

S pozdravem

Za CK Flřlbram z.s.

jiří Wimmer - předseda

MOBIL: 6(R 482105

Městský úřad Příbram
261 01 Příbram l, Tyršova 108

převzal: Odboí školství, kuitwy a sportu
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