Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020

Město Příbram
) odbor: školství, kultury a sportu
Název bodu jednání:
Dotace 2020 - Jednorázové sportovní akce
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno:

V RM 24.02.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.134/2020
Rada I. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 - jednorázové sportovní akce 2020" formou účelové dotace dle upraveného
návrhu a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni 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.
Il. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala:

Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 Jednorázové sportovní akce 2020" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a
uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti jednorázové sportovní akce 2020 jsou zahrnuty
ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2020: ANO
V příloze předkládáme návrh Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen ,,KMTS") na rozdělenI
programových dotaci pro rok 2020, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 - jednorázové sportovní akce 2020" schváleném ZM Usn.č. 199/2019/ZM. KMTS
návrh projednala na svém jednání dne 21.01.2020. V průběhu jednání KMTS předložil Hokejový klub
HC Příbram, z. s. (dále jen ,,klub") žádost o prominuti pozdního podáni žádosti o dotaci v programu
Jednorázové sportovní akce 2020 v písemné podobě. KMTS navrhla pro tento klub částku 40.000,00
KČ, a to za podmínky, že ZM vyhoví žádosti klubu.
ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS,
prvek č. 3469). Návrhy specifikaci nákladů uvedené v tabulce Jednorázové sportovní akce 2020 byly
odsouhlaseny všemi žadateli.
Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l 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. 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.

Příloh: přehled žádostí o dotace
stručný obsah projektů
žádost Hokejového klubu HC Příbram, z. s.

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Jednorázové sportovní akce 2020
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

ALOKACE FINAN¢N/CH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 600.000,00 KČ
Poř.

Žadatel

c.

projekt

Specifikace nákladů

Náklady
projektu v
Kč

výše požadované
podpory

Dotace v

Návrh

v KČ

v%

roce 2019

komise

80 000

40 000

50%

25 000

25 000

25 000

Poznámka

Návrh RM

Schváleno

(Kc)

ZM (Kc)

1.FK Příbram, fotbalová akademie,
1

2

z.s,
Lazec 60, Stadion na Litavce
261 01 Přibram
.
IČO: 26995913
Brdonoš z.s.
č.p. 380
261 01 Podlesí
IČO: 01546481

Prezentace mládežnické ubytováni účastníků turnaje, odměny za urrňstění,
.
W
odměny rozhodčích, pronájem sportovišť, nákup pohárů,
kopaně a mesta Příbram dokumentace akce (videozáznam,
·
fotodokumentace)

Detsky duatlon Brdonos

věcné ceny, pronájem areálu, časomíra, zdravotnický
dozor, pronájem mobilních toalet

153 000

122 400

80%

45 000

45 000

45 000

Příbramský Kahan 2020

pronájem ledové plochy a prostor zimního stadionu,
věcné ceny (poháry, medaile, diplomy apod.), odměny
rozhodčích

180 000

60 000

33%

50 000

50 000

50 000

1 316 000

150 000

l
11°o

na jiný
.
projekt O

30 000

30 000

308 500

100 000

32%

55 000

67 000

67 000

25 000

1%

nežádali

5 000

15 000

Bruslařský klub Příbram, z.s.
3

Legionářů 378

261 01 Příbram VIl

IČO: 47071371

odměny pořadatelů a rozhodčích, zdravotní zajištění
akce, finanční odměny za umlstněnl, věcné ceny,
pronájem a rozmístěnÍ dopravnlho značení, zpracování a

CK Příbram, z.s.

4

Rožmitálská 261
.
.
,
261 01 Přibram V1-Brezove Hory
IČO: 48954021

GP Fany Gastroservis
,
Přibram

(cyklomaterlál pro technickou pomoc při závodech všem
sportovcům)

nákup materiálu na stavbu a zabezpečení tratě (vruty,
hřebíky, lepící pásky, ohraničující páska, dřevo, nářadí
apod.), věcné ceny a finanční odměny pro vítěze, medaile
a poháry, technické zajištění akce (pronájem časomíry,
vysílaček, plotů, zábran, mobilních toalet, stanů a sezení,

COWÁRNA, Z. S.

5

Komenského náměstí 389

261 01 Příbram lil
IČO: 05803659

4. ročník Svatohorský

Na Hrázi 244
.
698 01 Veseli nad Moravou

IČO: 29208521

m

d°p'avn1 značení, LED obrazovky), ozvučeni akce,

pronájem parkoviště pod Svatou Horou, projektová
Downtown Příbram 2020 dokumentace (návrh stavby trati a překážek), video a
fotodokumentace akce, propagace (grafický návrh, tisk

brožurek, plakátů a jejich distribuce, bannery), ubytováni
účastníků závodu (jezdců), záchranná služba, odměny
(moderátor, traťoví komisaři, pracovníci organizačního
týmu)

HigBic s.r.o.

6

p'ov"deni DlO (dopravně inženýrské opatření rozmístěM značeni a vyznačení objízdných tras),
registrační poplatky federac(m, ubytování zahraničních
sportovců, nákup vybavení neutrálních servisních vozů

Na kole dětem 2020

propagační materiály s logem města Příbram, zdravotní a
sportovní potřeby, zdravotní zajištěni akce, pohonné
2 880 000
hmoty pro doprovodné vozidlo
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Jednorázové sportovní akce 2020
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
.
c.

7

Náklady

j
Pro ekt

Žadatel

Hokejový klub HC Příbram, z. s.

Organizace sportovních

Legionářů 378
261 01 Příbram VIl
IČO: 47072741

turnajů pro mládež
Hokejového klubu HC
Příbram v roce 2020

Specifikace nákladů

projektu v
Kč

V Kč

Dotace v

V%

roce 2019

Návrh
.
komise

Poznámka

Návrh RM

Schváleno

(KČ)

ZM (KČ)

návrh na vyřazení
z důvodu podání
písemné žádosti
po term,ínu- návrh
pronájem ledové plochy, věcné ceny do soutěži (poháryg
medaile), odměny rozhodčích a zdravotnického dozoru

BĚH PRO REPUBLIKU k
102. výročí vzniku ČSR p'onájem prostor, odměny rozhodčích, ceny pro
.
.
sportovce, tisk a výlep plakátů, kancelářské potřeby
Přibram — Pamatnik
(tonery, papír do tiskárny)

8

výše požadované
podpory

155 000

90 000

58%

50 000

40 000

:,::gk"y:ž'e zm
odsouhlasí přijetí
žádosti klubu o
prominutí
pozdního podání
písemné žádosti

30 000

59 000

21 000

36%

6 000

6 000

6 000

97 000

67 000

0/
69,o

25 000

25 000

25 000

246 000

100 000

41,o

30 000

30 000

30 000

5 000

5 000

20 000

20 000

vojna

JUDO Příbram, z.s.
9

10

Žežická 1 93
261 01 Příbram VIl
IČO: 48954985

Turnaj JUDO Příbram
2020

Klub tanečního sportu - Příbram z·s·

Čtyri
"' sou t""
ř'
"
eze po adane

.
261 01 Příbram V-Zdabor
IČO: 67676162

KTS Příbram v roce 2020 .
chplomy, odměny hudebního doprovodu, kancelářské
potřeby (tonery, papír na tisk diplomů)

Slunná 295

pronájem sportovní haly, medaile a poháry, odměny
rozhodčích
'

'

'

nájemné sálů na soutěže, odměny poroty, sčřtatelu,
odborného dozoru a vedoucfch soutěží, medaile a

0/

Melichar Miroslav
11

Na
Větrov
213 - Žezice
26101
Příbram
..

IČO: 07909047
plavecký klub Příbram, z. s.
12 Legionářů 378
261 01 Příbram VIl
IČO: 18608213

>3

.. .

jsny subjekt na
medaile
a poháry,
pronájem
čipové
časomíryčísel
a mobilních
registrované
závodníky),
výroba
startovních
ŽEŽICKÝ TVRĎÁK 2020 toalet,
pronájem
prostor památníku
vojna (vstupné za

26. cena města Příbrami pronájem sportoviště, výroba diplomů, ceny do soutěžm
v plavání
pronájem časomíry
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117160

45 160

3000
39% stejný
prgekt

44 500

30 000

67%

20 000

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: jednorázové sportovní akce 2020
(Z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
č.

13

Žadatel

Proj ekt

POST BELLUM, o.p.s.
Štěpánská 704/61

technické zajištění akce (pronájem košů na odpadky,
zábran, stanů, mobilnlch toalet, stupňů vítězů, štendrů,
agegátu, podla), pronájem prostor (uzavírky silnic,
Běžím pro Paměť národa prostory běhu), ;zvučeni akce, zdratovnľ zajištěnf ak'm
v Příbrami 2020

Powerlifting klub Takis Příbram z.s.

výše požadované
podpory
l
. V Kč
V%
. ..

Dotace v
roce 2019
'

Návrh
.
'komise

nežádali

5 000

5 000

/0

15 000

15 000

15 000

70%

20 000

20 000

20 000

125 507

65 507

52%

28 000

20 000

71°/

Poznámka

Návrh. RM
(Kc)

pronájem prostor a nářadí,
věcné ceny pro soutěžid,
.
propagace (grafický návrh, tisk a výlep pkkátů)v

Pořádáni souteží na

262 31 Příbram
IČO: 01185811

území města Příbram

fotodokumentace, doprava nářadí na místo pořádání
soutěži

Běh hasičů do
Svatohorskych
schodu.
.
2020

věcné ceny, propagace (grafický návrh, tisk a výlep
zd,avotnický
dozor,
kancelářské
potřeby (toner,
potřeby
plakátů, výroba
roIkupu),
výroba diplomů,
ozvučení
ak'a
na laminování)

100 500

70 350

SDH Žežice - turnaj:
nohejbal, kulečník,
,
,
petanque a orientačm
běh

vybavení pro turnaje (tabule, míče, popisovače. fixy,
""Itka, mapy, baterky), věcné ceny, odměny pro
účastníky turna'ů (medaile, diplomy), propagace (grafický
návrh, tisk a výlep plakátů), kancelářské potřeby (tonery,
papír, papír na tisk diplomů)

12 000

9 600

l žádali na ji"ý
802o
projekt

5 000

5 000

120 000

90 000

75%

20 000

10 000

10 000

SK T,R1 klub Příbram, z.s.
U Průhonu 438
18
.
.
261 01 Přibram V-Zdabor
IČO: 42728860
Tělocvičná jednota Sokol Březové
Hory
19 U Prokopa 507
261 01 Příbram V1-Březové Hory
IČO: 69001685

Oslavy 126 let SK
příprava sportovišť (úklid sněhu, lajnování, sekání trávy),
SPARTAK Příbram 2020 odměny
členů organizačního
nákup sportovního
vybaveni atýmu
materiálu (mlče, SItě),
Příbramský triatlon,

'

-Schváleno
ZM (KČ)

p'opagace (gra ický návrh, tisk a výlep plakátů, odměna
grafika FB stránek), fotodokumentace akce, odměna
moderátora, spotřební materiál (mateňál k označení
trasy, stuhy, siréna apod.)

Jesenice 20

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Březové Hory
15 Nadvori
.
.. Msgre. Korejse
. 642
261 01 Příbram V1-Březové Hory
IČO: 42731267
SFf 9MS - Sbor dobrovolných hasičů
Žezice
16 Žežice 123
261 01 Příbram
IČO: 06564844
SK SPARTAK Příbram, spolek
17 Žižkova 694
261 01 Přibram
||
.
IČO: 61904899

Cm

Náklady
proj ektu v
Kč

110 00 Praha 1, Nové Město
IČO: 26548526

14

Specifikace nákladů

technické zajištěnf akce (pronájem stanů a setů, zábran a

.
Klasik duatlon, Brdsky
..
bežecký pohár 2020

mobilních toalet), pronájem mist závod'; u"vfrky silnic,
značení závodu, věcné ceny, medaile a inančnÍ odměny,
ozvučení akcí, odměna moderátora, časomíra,
propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátu), odměny
členů organizačního týmu

950 000

200 000

0/
21,
o

120 000

120 000

120 000

Medvědi stezka,
-.
sportovni. akce v prirode
pro veřejnost

propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), výroba
diplomů, věcné ceny pro závodníky, materiál na značení
trasy
papír(nákup
apod.),prolezácího
nákup nůžkového
,tanu,(k'epový
vybavenípapír,
stanovišť
tunelu, luk a
šípy, provazová sÍt', provazový žebřík apod.),
kancelářské potřeby (toner do tiskárny, papír)

31 000

16 800

54°/°

10 000

10 000

10 000
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020

Oblast: Jednorázové sportovní akce 2020

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

.
Projekt

Žadatel

Specifikace nákladů

Nákladyv
projektu
Kč

. výšepodpory
požadované
v KČ
v%'

Dotace v '
roce 2019

Návrh
?omiSe

Poznámka

Návrh RM
' (KČ)

Tělocvičná jednota Sokol Příbram
20 Gen. R. Tesaříka 162
261 01 Příbram l
IČO: 42726077

26.ročnik Memoriálu
Bedřicha Šupčíka

t'ička s potiskem a výšivkou, ceny pro závodníky, trofeje,
medaile, členů
poháry,
odměna moderátora,
ozvučenl akce,
odměny
organizačního
týmu

50 400

20 000

40%

20 000

20 000

20 000

TJ Spartak Příbram, z.s.
21 Alšovo náměstí 394
261 01 Příbram ll
IČO: 42727065

Memoriál lng.Zdeňka
vojíře

p'opagace
(grafický
návrh, tisk
a výlep
věcné
cenyturnaje
do turnaje,
zdravotnické
zajištění

p'°nájem haly, odměny rozhodčích a časoměřičů,
plakátů),

25 120

14 620

58%

10 000

10 000

10 000

TK ROJA Příbram z.s.
Brodská 93
22 261 01 Příbram Vlll

. . .
.
Vanocni turnaj 2020

nájemné sportovišť, věcné ceny (medaile, dip|omyt
t,ička), odměny členů organizačního týmu

32 700

25 700

79°/
°

8 000

8 000

8 000

IČO: 06156355
Triatlon Team Příbram, z. s.
Čechovská 118
23 261 01 Příbram Vlll

Aquatlon Příbram 2020

nájemné sportovišť, věcné ceny a finanční odměny za
umístěnf, propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů,

56 000

27 000

48%

20 000

20 000

20 000

REG|ONÁLN[
PŘEBORY 2020

pronájem sportovišť, věcné ceny (poháry, medaile,
diplomy, drobné ceny), nákup míčků

12 000

9 000

75%

8 000

9 000

9 000

842 000

200 000

24%

nežádali

O

IČO: 04502205
TTC Přibram,z.s.
24 Skuhrov 26
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 48955469
Wa?nado, z.s.
25

pozvánky)

pronáiem sportovního areálu, technické zajištěni akce

Leva 29/3
147 00 Praha, Podolí

Wannado Festival 2020

IČO: 22839186

(podium, LED obrazovka, ozvučenf akce), propag"'
(grafický návrh, tisk a výlep plakátů), bezpečnostní a
zdravotnické zajištění akce

8 021 387
F d

r

Lpracovala: MarKeta tšenesova

V Příbrami dne 28.02.2020

4>

O

charakteru

CELKEM
p

duphcita s
"ěstskou akcí
stejného

" .SChváleno
.ZM (KČ)
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1 619 137

560 000

600 000

600 000

O

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020
JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
(převzato ze žádostí - psáno žadateli)
l)

1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. - projekt Prezentace mládežnické kopané a města
Příbram
Projekt si dává za cIl úspěšně prezentovat činnost klubu a samotné město Příbram formou turnaje
staršího dorostu U19 v kopané, který má dlouholetou tradici.
2) Brdonoš z.s. - projekt Dětský duatlon Brdonoš
Tradiční, oblíbený a hojně navštěvovaný dětský závod, který láká na spojení dvou sportů, kola a běhu.
Každoročně se jej účastni především příbramské, podleské a děti z přilehlého okolí. Každoroční účast
se pohybuje kolem 140 dětských závodníků, kteří si odnesou jedinečný sportovní zážitek, medaile a
spoustu dalších cen.
3) Bruslařský klub Příbram, z.s. - projekt Příbramský Kahan 2020
Krasobruslařský závod s vÍce než 30-ti letou tradici s mezinárodní účasti, soutěže krasobruslařů všech
věkových kategorii, závod je zařazen do seriálu soutěži v rámci Českého poháru a Poháru Českého
krasobruslařského svazu, soutěži se zúčastňují sportovci z České republiky a různých evropských zemí.
4) CK Příbram, z.s. - projekt GP Fany Gastroservis Příbram
Závod v silniční cyklistice zařazený do mezinárodního kalendáře UCI. Závod se startem a cílem v centru
města Příbram a s tratí vedoucí okolo Orlické přehrady. předpokládaný počet na startu je okolo 120
závodníků z předních českých i zahraničních týmů.
5)

COWÁRNA, z. s. - projekt 4. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2020

4. ročník závodu ve sjezdu na horských kolech městem Příbram v seriálu Czech Downtown Series. Trat'
závodu vede ze Svaté Hory do centra města. Na chystaný ročník je v pokročilém jednání zařazení do
Evropského poháru v Downtownu po bok Anglie, Polska, Španělska, Itálie. Přislíbena je i účast
nejlepšího Downtown jezdce Evropy - Tomáše Slavíka. Závod má 4 kategorie - muži, ženy, junioři,
masters. Na startovní listině se objevuje okolo 30 závodníků z Příbrami a okolí. celkový počet účastníků
je okolo 130.
6) HigBic s.r.o. - projekt Na kole dětem 2020
Účelem je zIskávánI finančních prostředků k zajištěni rekondičních pobytů, které usnadňují dětem po
onkologické léčbě a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemoci. Dalším cílem
sportovního projektu Na kole dětem je také veřejná debata a snaha upozornit na problematiku
onkologického onemocnění a permanentní připorMnání důležité úlohy sportu a pohybu v našich
životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl ještě nemohou samy ovlivňovat. Právě proto
chceme poukázat na preventivní význam sportu při výchově děti a mládeže. Sportovní aktivity
významným způsobem přispÍvaji ke vštěpováni pozitivních návyků, trpělivosti a take se nezanedbatelně
podäejI na vzniku kolektivnIho pocitu sounáležitosti s vrstevníky a přÍslušnjky dalších generaci. Sport a
pohyb rovněž patři mezi nejúčinější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění.
7)

Hokejový klub HC Příbram, z. s. - projekt Organizace sportovních turnajů pro mládež
Hokejového klubu HC Příbram v roce 2020
Hokejový klub HC Příbram navazuje na předešlé akce z minulých let v pořádání mládežnických turnajů
v ledním hokeji. Tyto akce pořadatelsky zajišťuje náš hokejový klub obvykle ve spolupráci s městem
Příbram. Akce budou probíhat v průběhu celého roku 2020 mimo termíny vypsaných svazových zápasů.
z možné dotace budou hrazeny náklady na pronájem ledu a organizaci turnaje.
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8)

- projekt BĚH PRO REPUBLIKU k 102. výročí vzniku ČSR Příbram -

Památník vojna
Na oslavu vzniku republiky si připomenout osud lidi uvězněných v táboře vojna, kteří utvářeli
demokratickou identitu naši země. Mnozí z vězněných se mnohokrát ocitli na útěku a muselitedy běžet,
proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie. Bude připraven 5 km okruh Vojna - Lešetice Příbram Žežice - vojna. Poběží se v okolí památníku vojna, kde v minulosti vzniklo sedm informačních
panelů představujÍcÍch konkrétní místa a příběhy politických vězňů. Každý rok se poběží k připomenuti
si jedné osobnosti, která zde byla uvězněna s cílem upozornit na příběh tohoto člověka např. 2018
Tomáš Sedláček, František Zahrádka 2019. Vše ve spolupráci s Památníkem Vojna.
9) JUDO Příbram, z.s. - projekt Turnaj JUDO Příbram 2020
Uspořádání čtvrtého ročníku judistického turnaje. Turnaj bude určen pro kategorie mlád'at, mladších a
starších žáků lžákyň. Termin 16.5. 2020. Místo konáni: sportovní hala města Příbram. Turnaj proběhne
na 3 tatami. Předpokládaná účast 350 závodníků.
10) Klub tanečního sportu - Příbram z.s. - projekt Čtyři soutěže pořádané KTS Příbram v roce
2020
Klub tanečního sportu Příbram z.s. se zabývá přípravou tanečníků na sportovní činnost. Další části je
pořádání republikových a mezinárodních soutěží ve sportovním tanci. soutěže jsou vypsány pro dětské,
juniorské, mládežnické a dospělé páry. V poslední době také pořádáním soutěží dvojic - synchro.
Soutěži se zúčastňují páry z Příbrami a okolí, ale také páry z celé ČR a zahraničí. Soutěže jsou pro
výkonnostní třídy TPV, E, D, C, B, A.
11) Melichar Miroslav - projekt ŽEŽICKÝ TVRĎÁK 2020
Již 3.ročník běžeckého závodu s překážkami na způsob OCR. První svého druhu v Příbrami a okolí.
Rozdíl od ostatních závodů je, že ho dokážeme přizpůsobit jak opravdovým sportovcům, ale
zaměřujeme se zejména na "víkendové sportovce", které chceme vytáhnout z gaučů a samozřejmě
všechny děti již od 2 let. Máme 3 druhy tras (dospělý 5km, děti 1,8km, malé děti BOOm) vše se odehrává
v okolí Žežic.
12) plavecký klub Příbram, z. s. - projekt 26. cena města Příbrami v plavání
Jedná se o plaveckou sputěž na úrovni Středočeského kraje, kde soutěži žactvo do věku 10 let.
Součástí soutěže je vložený závod pro liti letě žactvo.
13) POST BELLUM, o.p.s. - projekt Běžím pro Paměť' národa v Příbrami 2020
Akci "Běžím pro Paměť národa v Příbrami" již popáté (v Příbrami poprvé) uspořádáme, tentokrát dne
16. května 2020. Projekt realizujeme na podporu natáčení životních příběhů pamětníků 20. století, z
nichž ty nejzajknavější se pravidelně objevují v rozhlasovém dokumentárním cyklu "Příběhy 20. století",
který uvádíme v Českém rozhlase (vysílány každý týden v premiéře na ČRo Plus a v repríze na ČRo 1
Radiožurnál) i ve stejnojmenném seriálu na České televizi. Běhu se může zúčastnit kdokoliv, kdo má
zájem svým během podpořit zaznamenáváni dalších pamětníků, kteří mají zejména neblahé zkušenosti
s totalitnImi režimy 20. století. Díky jejich účasti a podpoře během i darem v podobě startovního
napomohou jak tuto tvorbu uskutečnit, tak o ni informovat širokou veřejnost s důrazem na nejmladší
generaci, která dobu nesvobody nemůže znát 'na vlastni kůži'.
14) Powerlifting klub Takis Příbram z.s. - projekt Pořádání soutěží na území města Příbram
projekt je zaměřen na zajištěni okresních sportovních soutěží pro registrovanou i neregistrovanou
mládež do 23-let.
Jedná se o tyto soutěže:
l) Okresní soutěž v mrtvém tahu pro registrovanou i neregistrovanou mládež do 23-let
2) Okresní soutěž v benchpressu pro registrovanou i neregistrovanou mládež do 23-let
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15) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory - projekt Běh hasičů do Svatohorských
schodů 2020
Tato soutěž má za cíl propagovat město Příbram a její dominantu Svatou Horu (svatohorské schody).
Připomínat si požár na poutním místě. Jedná se o běh dvojic do schodů dle propozic závodu. Závod je
konán pod záštitou starosty města Příbram. Závodu se zúčastňují i mezinárodní závodníci. Soutěž
probíhá současně se Šalmaji.
16) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zežice - projekt SDH Zežice -turnaj: nohejbal, kulečník,
V
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petanque a orientační běh
SDH Žežice pořádá turnaj:
1/ nohejbal
2/ petangue
3/ kulečník
Orientační běh pro děti
17) SK SPARTAK Příbram, spolek - projekt Oslavy 126 let SK SPARTAK Příbram 2020
V průběhu roku se uskutečni 3 turnaje v rámci oslav 126 let SK SPARTAK Příbram v roce 2020:
- jednodenní zimní turnaj O pohár starosty města Příbram
- mládežnický turnaj SPARTAK CUP (SC)- srpen
- zimní turnaj okresního formátu
18) SK TRI klub Příbram, z.s. - projekt Příbramský triatlon , Klasik duatlon , Brdský běžecký
pohár 2020
Tri klub Příbram je tradičním pořadatelem sportovních akci celorepublikového významu.
19) Tělocvičná jednota Sokol Březové Hory - projekt Medvědí stezka, sportovní akce v přírodě
pro veřejnost
Sportovně vědomostní závod v přírodě pro dvoučlenné hlídky dětí a mládeže
20) Tělocvičná jednota Sokol Příbram - projekt 26.ročnik Memoriálu Bedřicha Šupčíka
"Memoriál Bedřicha Šupčíka v roce 1993 zahájil obnovu olympijského šplhu. Tato sportovní disciplína
má významné místo v naší sportovní historii. sokolský gymnasta Bedřich Šupčík v roce 1924 na
olympijských hrách v Paříži získal první zlatou olympijskou medaili pro Československo. Lano dlouhé
8 m vyšplhal bez pomoci nohou se startem ze sedu v čase 7,20 s a nenašel žádného přemožitele. V
roce 1993 se v Příbrami konal O. ročník Memoriálu s cílem připomenout si naši téměř zapomenutou
sportovní legendu. V současné době se každoročně koná 8 závodů ve šplhu a celá sezóna je zakončena
mistrovstvím republiky. Pro mnoho závodníku je však vrcholem roku právě Memoriál Bedřicha Šupčíka,
který se koná v Příbrami. Závod se každoročně těší nejvyšší účasti z celé sezóny a často nelepší
kvalitou ze všech závodů. Pro všechny závodníky je velmi atraktivní možnost vstoupit do Klubu Bedřicha
Šupčíka. To se však povede jen tomu, kdo na Memoriálu předvede rychlejší čas, než byl ten Šupčíkův
vítězný. Od roku 1993 má Klub 22 členů
21) TJ Spartak Příbram, z.s. - projekt Memoriál lng.Zdeňka vojíře
Přípravný turnaj mladších žáků, kterého se zúčastní celkem 8 družstev ze Středočeského, jihočeského,
Ústeckého a Plzeňského kraje. Tímto turnajem vzpomínáme na našeho bývalého dlouholetého hráče,
trenéra, vedoucího a předsedu, jakož i městského zastupitele a senátora pana Ing. Zdeňka vojíře.
22) TK ROJA Příbram z.s. - projekt Vánoční turnaj 2020
Tenisový klub ROJA pořádá každý rok vánoční tenisový turnaj pro žáky ve věku od 4 let do cca 15 let,
kde si mohou poměřit své sIly s jinými kamarády z klubu. Předpokládané náklady na akci jsou 32 700
KČ. Abychom mohli akci uspořádat, potřebujeme zajistit ještě 25 700 kč.
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23) Triatlon Team Příbram, z. s. - projekt Aquatlon Příbram 2020
Cílem projektu je zIskánI finančních prostředků na zajištění závodu Českého poháru v aquatlonu. Závod
se uskutečni dne 5. 4. 2020 a bude určen pro všechny věkové kategorie včetně mládeže. Závod je
zařazen do Českého poháru v aquatlonu, který zaštit'uje Česká triatlonová asociace. Vzhledem k tomuto
statutu se předpokládají vyšší finanční nároky na zabezpečení této akce a to z důvodu jednak
očekávaného vyššího počtu soutěžÍcÍch, tak i z důvodu podmínek dané ČTA (prize odměny, odměny
rozhodčím apod.) Finanční prostředky budou použity na zajištěni pronájmu sportovišť, zdrav. služby,
organizační zabezpečeni závodu (zázemí pro sportovce, zajištěni startovních čísel, přihlášek, ozvučení
závodu ) věcné ceny, prize ceny, publicitu závodu a odměny rozhodčím. Vzhledem k tomu, že se jedná
o závod celorepublikového významu, který je součástí Českého poháru v aquatlonu, očekává se účast
sportovců z celé republiky. Tim město Příbram bude propagováno i v této sportovní sféře. Dále bude
publicita města zajištěna formou novinových článků s upozorněním na poskytnutou pomoc, umistěním
reklamy města přímo na závodě či uvedením na webových stránkách klubu.
24) TTC Příbram,z.s. - projekt REGIONÁLNÍ PŘEBORY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE
2020
- turnaj pořádaný pro všechny věkové kategorie (nejmladší, mladší, starší žactvo " dorost)
- účastnit se může registrovaná i neregistrovaná mládež regionu Příbram
- soutěžní disciplíny - dvouhra, čtyřhra
25) Wannado, z.s. - projekt Wannado Festival 2020
Wannado Festival je sportovní náborová akce pro rodiny s dětmi, která inspiruje k celoživotnímu pohybu
a odkrývá širokou škálu sportovních možnosti. Festival umožňuje rodinám zažít maximum sportů v
jeden den na jednom místě a nechává jim možnost volby toho pravého. Smyslem je probudit u současné
generace zájem o pohyb a najít každému aktivitu, která ho bude bavit a naplňovat.
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Město Příbram
Členové zastupitelstva

V Příbrami dne 21.1.2020

Vážení členové zastupitelstva,

Touto cestou vás žádáme o prominutí nedostatku ze strany Hokejového klubu HC Příbram, a
to pozdního dodání žádosti o dotaci na jednorázové akce v listinné podobě. Elektronickou
formu podání jsme stihli podat v předepsaném termínu, ale listinnou podobu jsme dodali až
14minut po termínu.

Děkujeme za Váš čas věnovaný naší žádosti a věříme v její pozitivní vyřešení.
S pozdravem,
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Hoke/ouý klub - spolck
Víl, Legior.ářů 378
lČ: 4:'072741 D;Č: CZ47072741

Jménem Správní rady HČ PB:

Ing. Petr Vinš
prezident
Hokejový klub HC Příbram, z.s.

Městský úřad Příbram
261 01 Příbram l, Tyršova 108
Převzal: Odbor školství, kdtury a sportu
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