
Město Příbram Pro jednání ZM
odbor: školství, kultury a sportu dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:

Dotace 2020 Zahraniční vztahy a meziobecnľ spolupráce

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.133/2020
Rada I. doporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,Programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 - Zahraniční a meziobecní spolupráce" formou účelové dotace dle předloženého
návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splněni
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke
dni podpisu smlouvy.

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

16.03.2020.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvalujeX neschvaluje
poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 -
Zahraniční vztahy a meziobecni spolupráce" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného
návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Zahraniční a meziobecni spolupráce jsou
zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2020: ANO

V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na základě návrhu Zahraniční komise na rozdělení
programových dotací pro rok 2020, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 - ZAHRANIČNÍ A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE" schváleného Usn. č.
205/2019/ZM. Komise návrh projednala na svém jednání dne 22.01.2020. ZM schválilo finanční
prostředky pro tyto programové dotace ve výši 500.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3470).

Návrhy specifikaci nákladů uvedené v tabulce Zahraniční a meziobecní spolupráce 2020 byly
jednotlivými žadateli odsouhlaseny.

Dle Pravidel pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomoci 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 2018. Tato
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: přehled žádosti o dotace, stručný popis projektů



l Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Zahraniční vztahy a meziobecni spolupráce

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
N—

výše požadované
Poř. i Dotace v

č, Žadatel Pro,ekt Specifikace nákladů Náklady podpory návrh , Návrh RM (kč) Schválenoprojektu v kč| , Kč v % '°"" 2019 ko M)(m

Dobrovolný svazek obci ORP . .

1 Příbram Tyršova 106 Mikroregion CHOPOS - Sdňeni ·j f " "
261 01 Příbram l dobré praxe a propagace prona em kon erencni mistnosti, dOPraV"g 38 600 25 476 66% 30 000 25 476 25 476
IČO: 04513151 regionu Příbram ubytování, propagační materiály

Návrat/Ritomo - Spolupráce pronájem betlémů a výstavních prostor,
2 betlémářů Příbram a Valle di doprava Příbram - Ledro a zpět, tisk 86 000 37 000 43% 20 000 37 000 37 000

propagačních materiálů, ubytováni ve Valle
Ledro 2020 di Ledro

SH - ČMS Sbor dobrovolných výjezd za hasiči z partnerských doprava a ubytování, nákup propagačních

3 ::kjse 642 "ě't za účelem prohloubení předmětů města Příbram (pamětní pkkětyv 60 000 48 000 80% 25 000 48 000 48 000
261 01 Příbram V1-Březové mezinárodní spolupráce a dary s hasičskou a městskou tématikou,
Hory IČO: 42731267 propagace města Příbram trička)

Základni škola, Příbram VIl, 28. doprava Příbram - Valle di Ledro a zpět,
4 října 1 Od minulosti do současnosti 'bytování žáků a nutného doprovoduv 550 384 200 000 36% O 200 000 200 000

tlumočnické služby, nákup propagačníchIČO: 47074370 předmětů

doprava, ubytování, vstupné do kultumích
Základní umělecká škola, zařízení, náklady na videodokumentaci a

5 Příbram l, nám. T.G.Masaryka Spolupráce ZUŠ TGM a Music fotodokumentaci, kancelářské POtřebyg 150 000 120 000 80% 11 760 120 000 120 000
155 school Gerard Boedjin Hoorn odměny účinkujÍcÍm, pronájem prostor na
IČO: 68997841 umělecká vystoupení, náklady na

osvěteleni a ozvučeni akci

CELKEM 884 984 430 476 430 476 430 476 O

Zpracovala: Dagmar janoušková
V Příbrami dne 26.02.2020

výše alokovaných prostředků 500.000 KČ
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ZAHRANIČNÍ A MEZIOBECNĹ SPOLUPRÁCE 2020

ANOTACE PROJEKTŮ

l.) Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Tyršova 106, Příbram
Mikroregion CHOPOS - SdílenI dobré praxe a propagace regionu Příbram

Zástupci členských obci dso ORP Příbram v rámci projektu se osobně setkají se starosty obcí Svazku
obcí Chomutovsko a mikroregionu CHOPOS.

Setkání se uskuteční na území mikroregionu CHOPOS v městysů český Šternberk za účasti starostů
Svazku obci Chomutovsko. S tímto svazkem byla v letošním roce navázána vzájemná spolupráce v
oblasti veřejné správy a cestovního ruchu, a to právě na základě projektu ,,SdIleni dobré praxe a
propagace regionu - Chomutovsko", který v letošním roce svazek uskutečnil. Na základě tohoto projektu
byla navázána vzájemná spolupráce a v říjnu 2019 starostové svazku obcí Chomutovsko navštívili
město Příbram a náš region. Na setkání starostové DSO ORP Příbram budou propagovat náš region a
předají propagační materiály jednotlivým aktérům, kteří je předají do svých infocenter. Na setkání bude
starostům představen úspěšný projekt mirkoregionu CHOPOS - Rozhledna Špulka.Celý projekt
Rozhledna Špulka s naučnou stezkou vznikl ve spolupráci 21 obcí a mnoha partnerů na vrchu Březák
u Lbosína. Dále bude na setkání konzultována možnost vzájemné spolupráce regionů a případně
dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Návrat/Ritorno - Spolupráce betlémářů Příbram a Valle di Ledro 2020

Spolupráce betlémářů z Valle di Ledro a Příbrami 4. ročník je úspěšný projekt zaměřený na interkulturni
přenos hodnot mezi Příbrami a Valle di Ledro.

Během adventu a Vánoc opět výstavy betlémů. v Příbrami a Ledru. v roce 2019 podpořeno
Středočeským krajem a záštitou hejtmanky (Jaroslava Pokorná Jermanová).

Původ betlémů je spojen právě s Itálii stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa Maria
Maggiore, kde byla vytvořena kopie Betlémské jeskyně již v 5. st. po Kristu. Atmosféru Vánoc se pokusil
zachytit také sv. František z Assisi, proto postavil živý betlém a zde slavil své Vánoce v roce 1223.

Od roku 2013 jsme ke kapli ve Brodě umístili prvně také a betlém k jehož zhotovení je inspirováno
návštěvou Valle di Ledro.

Spolupráce je jedinečnou možnosti jak obyvatelům Příbrami a Valle di Ledro přiblľžit společnou kulturu
a ukázat přesah hodnot, které jsou spojeny s betlémy.

Letní řezbářský festival přelom srpna l září

3.) SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory, Nádvoří Msgre. Korejse 642, Příbram
výjezd za hasiči z partnerských ěmst za účelem prohloubeni mezinárodní spolupráce a
propagace města Příbram

Zástupci jednotky a sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, chtějí svou návštěvou podpořit a posílit
spolupráci a dobré vztahy s radními, občany a především hasiči z partnerských měst.

Cílem projektu je vzájemná výměna nejen požárních a životních zkušeností, ale i propagace města
Příbram a posÍ|eni atmosféry přátelství mezi městy.

Spolupráce a vzájemné návštěvy již mají položené základy, ale bez další podpory je nebude možné
členy sboru a jednotky udržovat na tak dobře nastavené úrovni.
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4.) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, Příbram
Od minulosti do současnosti

Hlavním cílem projektu je prohloubenI spolupráce a partnerství naši školy se školami ve Valle di Ledro,
které by nadále oživovalo a dále připomínalo zlomové okamžiky historie partnerských regionů, jejich
tradice a kulturní i historické dědictví.

Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Příbrami žáci zIskaji vědomosti potřebné k pochopení
dopadu historických události na osobní i občanský život jednotlivce i skupin obyvatelstva. Seznámí se
se souvislostmi česko-italských kořenů a kontinuity vývoje vztahů mezi oběma regiony.

Na jaře 2020 uvítáme poprvé na naší škole starostu regionu Valle di Ledro Renato Girardi, který navštIvI
Příbram společně s vybranými dětmi z regionu Valle di Ledro. Program setkání bude přizpůsoben
oficiálnímu programu jejich návštěvy v České republice.

Na květen 2020 je připravována týdenní exkurze pro 50 žáků ll stupně do Valle di Ledro. Žákům, kteří
společně s pedagogy dlouhodobě chápou základni principy, na nichž spočÍvají zákony a společenské
normy, respektují druhé lidi, váží si jejich vnitřních hodnot, a přispivaji tak k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, chceme během celého pobytu přibIIžit historii, přírodu, zvyky a tradice
severoitalského regionu (Trento - Museum MUSE, Tremalzo - Přírodovědné muzeum, muzeum Foletto,
Pré - kovárna Fugina delle Broche, Ponale - Riva del Garda, Malcesine - Monte Baldo, Molina di Ledro
- Palafitte, návštěva sýrárny, Lago d"Ampola, Tiarno di sopra, Bezzecca - muzeum války, kostel s
expozicí, Garibaldiho zákopů, Rovereto - Zvon míru atd.).

V programu pobytu je také zahrnuta návštěva škol, vedení obce Ledro, společné exkurze se školami ve
Valle di Ledro a hudební vystoupení žáků naší školy. Během pobytu budou naši žáci pracovat společně
s žáky Italské školy na projektu UNESCO k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, srovnávat jeho
odchod do exilu s exodem italských rodáků do Čech.

Naši žáci si společně s českými pedagogy
jazyka pro cizince. Společné aktivity našich
tradicemi, historickým i kulturním dědictvím.
se do situací ostatních lidi, odmítat útlak a
fyzickému i psychickému násilí.

připraví na žádost italské strany ukázku výuky českého
a italských žáků chceme zaměřit na seznámení s našimi

Taktéž chceme prohloubit schopnost žáků obou zemi vcítit
hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti

Po celou dobu bude přítomna znalkyně regionu a tlumočnice Mgr. Eva Vondroušová.

Na začátku školního roku 2020/2021 plánujeme návštěvu zástupců regionu Valle di Ledro v Příbrami a
doufáme, že i v dalších letech budeme započaté společné aktivity rozvíjet a prohlubovat.

5.) Základní umělecká škola Příbram l, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram
Spolupráce ZUŠ TGM a Music School Gerard Boedjin Hoorn

Pokračování spolupráce a výměnné pobyty žáků a učitelů ze Základn umělecké školy, Příbram l, nám.
T. G. Masaryka 155 a Music School Gerard Boedijn v Hoornu. Vzájemné návštěvy, koncerty, semináře,
workshopy.
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