
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci -

,,oj.dnán,ZM q

dne: 04.11.2019

Předkládá:

Zpracovala:

Projednáno:

Rada města

Ing Lea Enenkelová, vedoucí odboru

vRM 14.10.2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.989/2019
Rada l. doporučuje ZM
l) schválit poskytnuti dotace ve výši 30.000,00 Kč pro fyzickou osobu

, na projekt s názvem ,,Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia", a to
z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
741 - Odbor ekonomický, to je snÍženÍ prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 30.000,00 Kč a
navýšeni prvku 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 - OE, prvek 660, paragraf 6171, položka 5901 - 30.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493 " 30.000,00 Kč

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou
o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 kč na projekt ,,Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit
Australia", v souladu s Pravidly o poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.

ll. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
04.11.2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši ........... Kč pro fyzickou osobu

na projekt s názvem ,,Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia", a to z kapitoly 777-
OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či
založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
), to je snÍženÍ prvku .... ( ) o částku a navýšení prvku

3681 (Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. ..... - ...., prvek ......, paragraf ......., položka ....... - KČ
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493 + Kč

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou
o poskytnutí dotace ve výši kč na projekt ,,Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit,
Australia", v souladu s Pravidly o poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM
nebo

n e sc h va lu j e poskytnutí individuální 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

Ke dni 04.11.2019 NEJSOU na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje.

V příloze předkládáme žádost fyzické osoby o
poskytnutí individuální dotace ve výši 270.120,00 Kč na projekt s názvem ,,Účast na 10th FAI WWGC
Lake Keepit, Australia".

je nominovaná jako reprezentantka České republiky na 10. mistrovství světa
v plachtění žen, které se koná od 28.12.2019 do 18.01.2020 na letišti Lake Keepit v Austrálii. Za Českou
republiku je nominováno 9 závodnic a bude létat ve třídě 18 km. K soutěži ji byl přidělen
kluzák, který je ve vlastnictví Aeroklubu Česká republika. Transport kluzáku do místa soutěže probíhá
od 20.09.2019 naložením letadla do přepravního kontejneru a odesláním lodní dopravou do Sydney a
následně kamionem na letiště do Lake Keepit. V rámci tréninků a soutěžní disciplIny využivajI závodnice
aerovleky, což jsou vleky, které dostanou větroně do vzduchu. V soutěžní den probíhá hromadný start
kluzáků a samotný soutěžní let. Soutěžní let trvá 2 až 7 hodin, podle délky tratě a podle konkrétních
meteorologických podmínek. Vyhodnocení soutěže provádÍ,sportovni komisaři na základě záznamů
letu.

Žadatelka by přidělenou dotaci využila na úhradu těchto nákladů: nevratné startovné, transport kluzáku,
ubytováni (závodnice a jednoho člena týmu), aerovleky, pronájem auta.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost o dotaci na svém jednání dne 02.10.2019 a
vzhledem k nedostatečné alokaci prostředků nedoporučuje schválit přiděleni dotace.

Vzhledem ke kvalitě a charakteru projektu OŠKS doporučuje projekt podpořit.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. i 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) nevyhovI-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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lndividuální dotace 2019

|ndividuá|ni dotace 2019
Individuálni dotace

Zádost ČIStO ID00137

Název projektu - akce

Účast na lOCh FA1 WWGC Lake Keepit, Australia

Žadatel

Základni informace

Titul před:
jméno:

příjmení:

Titul za:
Rodné číslo:

E- mail:

Kontaktní údaje

Ulice:

Číslo oňeMační:
Číslo popKné:

PSČ,
Obec:

Obec s rozšířenou působností:

Okres:
Pošta:

Telefon:

Fax:
VVWW:
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Korespondenční adresa

Adresát
Ulice:

pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce K
Číslo popisné:

PSČ:
Obec:

Obec s rozšířenou pŮsobností: .,. , . _
obec s rozstrenou pusobnosb - ORP

Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předč@i účtu:
Číslo Účtu,

Banka:

Projekt

ÚFŇ|ný a přesný název
pmektu:

Stručný obsah prcjjektu:

Osoba odpovědná za
realizací pr<*ktu:

Popis činnosti žadatele:

Doba zaMjenf pr<ýektu:
Doba ukončení pmektu:

Obdobné pmýekty. ~
žadatel ľea|izDvd v

minulých letech:

Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia
Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou akcí se jedná
Obsahem pnoýektu je účastžadatele na 10. misbovsM světa v plachtění
žen (létání na větroních), kt«é se koná na 1eti% Lake Keepit v Ausháii vobdobl
prosinec 2019/ leden 2020.
Stručný popis pro,iektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Žadatel je nominována jako soutěžící 10. mistruvstvi světa v Hachtění
žen (dále jen WWGC 2020), které se koná termínu od 28.12.2019 do 18.01.2020 na
letišti Lake Keepit v jihovýchodní části Austrálie. Podrobnější ~ činnosti je
uveden v příloze žádosti.
20.12.2019
22.01.2020
Účast na AZ CUP 2011, 2015, 2016, 2017
Účast na FCC Gliding 2012, 2013, 2014, 2015
Účasd na ME 1999 (Polsko), 2001 (Litva), 2002 (Maďarsko)
2čast na MS 2003 (ČR), 2007 (Francie), 2009 (Maďarsko), 2010 (Maďarsko), 2011
,Francie), 2013 (Švédsko), 2015 (Dánsko), 2017 (ČR)
Účasti na mistnovsNich repubúky a na mezinárodnfch smvnávacich soutěžích od
Foku 1986- 2019.
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
finar)cováni, výsledek projektu)

Vstupné: Uveďte, 7da bude na akci vybíráno vstupné a jeho výši

Seznam přňoh: Popis prcýektu, položkový rozpočet projektu, nabídka recipročního plnění.
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte



Cetkové náklady 343 120 kč
projektu:

položkový startovné
rozpočet projektu

(rozepsané
celkové náklady): Členství v náncdním aeroklubu

Ausúáiie

18102 Kč

1 802 Kč

aerodeky 28 446 KČ

ubytováni 43 443 KČ

pronájem auta 17 000 KČ

transport kluzáku do místa soutěže 110 000 Kč

stramé 30 000 Kč

cestovné (letenky) 73 000 KČ

pojistné osob 6 327 kč

místní doprava 10 000 Kč

telekomunikační služby 5 000 Kč

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu" c(.3 druhého sloupce "částku v Kč'

Vlastni podíl
žadatele vC. jiných 73 000 kč
zdrojů financování

vKČ:
Vlastni podíl

žadatele vC. jiných 21 %
zdrojů financování

v%:
Účelové dotace od kč

ostatních obcí:
Dotace ze státního kč

rozpočtu'
Dotace od kč

krajského ůkdu:
Ostatní zdrůýe, d"y' kč

příjmy vzniklé
realizacf projektu

(vstupné, příjmy z
prodeje)'

výše požadované
dotace v Kč:

výše požadované
dotace v %:
Specifikace

nákladů (na co
bude dotace

použita):

Kč:

270 120 Kc

78
max. 80 % na celkových nákladech
startovné, transport kluzáku do místa soutěže, ubytováni, aerovleky, g. shaňty na
disciplínu a na povinný tnenink, povinné členství v aeroklubu Austrálie, pronájem auta,
povinné pojištěni osob, stravné , mfstní doprava a telekomunikační služby - vše v přímé
souvisbsti se soutěží
Uveďte, na co konkrétně budě dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do soutěží apod.;' - účel
PC'tjŽitl



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 zrněně 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 mění pozdějších
předpisů, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého nazsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdgších p1Edpisů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přňohách,
ve unlouvě o poskytnuti dotace a při plněni povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do
databáze poskytovatele a se zveřejněním identiňkačnlch údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za pncýekt a svým podpisem stvřzgi správnost a pravdivost údajů
uvedených v tétožádosti a všech jejích přílohách.

proNašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 212018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu (podrobnější infbmace o projektu, popis cílové skupiny, přínos projektu, atd.)
2. položkový rozpočet dle přílohy (tabulka ke staženf v sekci Dokumenty)
3. Nabídka mpx)čniho plnění

Pozn. přňohy mud být naNány ve fbrmáAu PDF.

Příloha CA - Popis projektu.pdf (65.13 KB)
příloha Č2 - pq qžkqyý rQzRQ¢et.pdf (190.2 kb)
Příloha Č.3 - Nabídka recNročniho MněníAdf (32.57 KB)

Žádost elektnonicky podána 10.09.2019



PŘÍLOHA Č. 1

Popis projektu
Žadatel je nominována jako reprezentantka České republiky na 10. mistrovství světa v
plachtění žen (dále jen WWGC 2020), které se koná termínu od 28.12.2019 do 18.01.2020 na letišti
Lake Keepit v jihovýchodní části Austrálie. VVWGC 2020 proběhne ve třech třídách (rozděleni podle
výkonnosti letadel) - club, standard a 18m třída. Za Českou republiku je nominováno 9 závodnic - do
každé soutěžní třídy tři ženy. bude létat ve třídě 18m a k soutěži jí byl přidělen kluzák ve
vlastnictví Aeroklubu České republiky JSI OK 4466. Přesun letecké techniky do dějiště mistrovství světa
bude zahájen 20.09.2019 naložením letadla do přepravního kontejneru a odesláním lodní dopravou
do Sydney a následně kamionem na letiště do Lake Keepit. Z důvodu aklimatizace soutěžÍcÍch a
přípravy letecké techniky je odlet české reprezentace do místa dějiště wvvgc 2020 stanoven na
20.12.2019. Samotné soutěžní období proběhne v termínu od 04.01.2020 do 17.01.2020. Závěrečný
ceremoniál je 18.01.2020, následufe příprava letecké techniky na zpětný transport a odlet do ČR je
plánován na 21.01.2020 (přílet do Cr cca 22.01.2020).

přiložený rozpočet projektu je počítán pro jednu závodnici a jednoho člena týmu, tj. osobního pomocníka
závodnice. Ceny jsou uváděny v KČ. Ke dni tvorby rozpočtu byl použit kurz:
1AUD = 16,090 Kč
1€ = 25,860 Kč

Popis průběhu soutěže
V průběhu soutěžnIho období vypisuje pořadatel v závislosti na meteorologických podmínkách soutěžní
disciplíny, tj. rychlostní lety po předepsané trati v délce 150 - cca 600 km. Pořadatel vyhlašuje dva typy
soutěžních disciplín, tzv. AAT, které představuji volnější požadavky na obletění vypsané trati a
rychlostní discipIInu se striktně danými otočnými body. V průběhu soutěžního letu závodnice vyhledává
stoupavé proudy a snaží se předepsanou trať absolvovat s co největší traťovou rychlostí. Každá
soutěžÍcÍ je za každou disciplinu bodově ohodnocena a mistryní světa se stává soutěžící, která
v průběhu soutěže nasbírá největší počet bodů.
Soutěžní den začíná přípravou kluzáku na disciplinu, tj. předletovou prohlídkou letadla, vybavením
letadla zdrojem el. energie, nastavením přístrojů, naplněním kluzáku vodou pro větší plošné zatľženi a
zvýšení výkonnosti kluzáku a dopravou kluzáku na grid na vzletovou dráhu. Na briefingu vyhlási
pořadatel disciplinu, denní procedury pro vzlet a přistání, omezení vzdušného prostoru pro konkrétni
den a časy vzletů. Následně si soutěžící zadají tratě do palubních počítačů, pak následuje hromadný
vzlet kluzáků a samotný soutěžní let. Po letu soutěžÍcÍ předá sportovním komisařům záznam o letu a
následuje ukotveni větroně na stojánce. Soutěžní let trvá 2 až 7 hodin, podle délky tratě a podle
konkrétních meteorologických podmínek.

Dne 10.09.2019



j Žadatel:
Adresa:
IČO:
Název dotační oblasti: |ndividuálnÍ dotace 2019
Název projektu: Účast na 1Oth FAI WWGC Lake Keepit, Austrália

Náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v niže uvedené tabulceSpecifikace zdůvodnit jednotlivé
požadované položky
Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady O
materiál
vybaveni
kancelářské potřeby
jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby)
Entry fee 18102
Membeship (členství vnárodnľm australském aerok|ubu) 1802
Aerovleky (2ox) 28446
UbytovánÍ(30 dní, 2 osoby) 43443
pronájem auta 17000
Transport kluzáku do místa soutěže 110000
Stravné (2 osoby, 30 dní, 500 Kč/osoba/den) 30000

Cestovné = letenky (pomocník + závodník) 73000

pojistné osob 6327
Místní doprava (pohonné hmoty) 10000

TelekomunikačnI služby 5000
343120

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)

příjmy z projektu
vstupné
z prodeje
jiné (specifikovat)

O

Další zdroje financování projektu
vlastní finanční vklad žadatele
dotace od jiných poskytovatelů
příspěvky od sponzorů
jiné (specifikovat)

73000
O
O



příjmy celkem O

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše dotace v KČ 270120

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

Položka odůvodnění (se zřetelem na obsah projektu)

Startovné, tj. povinný poplatek, který je nutné uhradit
pořadateli soutěže při přihlášení závodníka do soutěže.

Entry fee Poplatek je pořadatelem stanoven ve výši 700€.
Povinné čIenstviv australském národním aeroklubu po

Membeship dobu soutěže - viz Bulletin no.1

Vleky větroně do vzduchu v tréninku a na soutěžní
disciplínu. Předpoklad je 20 aerovleků. Cena za jeden

Aerovleky aerovlek je pořadatelem stanovena ve výši 55€.
Položka zahrnuje ubytování dvou osob, tj. závodnice a
osobního pomocníka. Ubytováni je k dispozici ve

Ubytováni vzdálenosti cca 35 km od letiště.

Uvedená částka zahrnuje poměrnou část pronájmu
" vozidla propočítanou na jednu závodnici. Soutěže se

zúčastní za Českou republiku 9 závodnic. Rozpočet počítá
z úsporných důvodů s pronájmem 3 vozidel. Vozidla jsou
určena k přepravě závodnic na letiště a zpět a k přepravě

Pronájem auta kluzáků {větroňů) po vzletové dráze před a po disciplíně.
Kluzáky budou do místa konáni soutěže, tj. na letiště Lake
Keepit v Austrálii dopraveny v kontejneru na lodi.
Uvedená částka zahrnuje poměrnou část propočítanou na
přepravu jednoho kluzáku. Kluzáky budou odeslány k

Transport kluzáku do místa soutěže transportu na konci záři 2019.
" " " " Částka zahrnuje stravné dvou osob ve výši 500,00 Kč /den

Stravné /osoba.
Doprava do místa konání soutěže je zarezervována u
společnosti Emirates. Částka zahrnuje ceny letenek a
letištních poplatků pro závodnici a pomocníka, tj. pro dvě

_Cestovné_ = letenky osoby.
Částka zahrnuje pojištění pomocníka (běžné cestovní
pojištění) a pojištění závodnice na extrémní letecké

pojistné sporty, které vyžaduje pořadatel.



jedná se o dopravu z ubytovacího zařízenI na letiště,
dopravu po letišti, popř. svoz větroně v případě přistání

MIstni doprava (pohonné hmoty) mimo letiště.
Poplatek za telekomunikační služby v přímé souvislosti s

Telekomunikační služby leteckou činností na místě.

V Příbrami dne: ,/Ů. D{7v Podpis žadatele'



PŘÍLOHA Č. 2

Nabídka recipročního plnění
Možnosti recipročního plněni jsou v případě plachtařského swtěžniho létáni velmi omezené. Na
soutěžní kluzák není možné umisťovat např. reklamy, a to z důvodu narušeni aerodynamické čistoty
letadla.

jako reciproční plnění mohu nabídnout propagaci města Příbrami v dějišti soutěže. Tato forma
recipročního plněni je běžná i ze strany ostatních soutěžících a to nejenom při mistrovstvích světa, ale
i při nižších soutěžích. Většina sQutěžících na závodech obvykle propaguje město či letiště odkud
pochází. Tímto způsobem jsem například v roce 2017 oslovila soutěžici předzávodu mistrovství světa
v plachtění na letišti v Dlouhé Lhotě a seznámila je s turistickými zajímavostmi Příbrami a okolí. Tohoto
závodu se zúčastnili nejenom přední čeští plachtaři, ale také závodníci z Rakouska, Austrálie,
Maďarska, Polska a Japonska. Vzhledem k tomu, že za dva roky je plánováno Mistrovství světa
v plachtění juniorů v České republice, a to poměrně blízko od Příbrami - na letišti u města Tábor, je
myslím vhodné, aby se naše město zapsalo do podvědomí i tak specifické společnosti jako jsou piloti a
pilotky kluzáků.

Zpracovala

Dne 10.09.2019


