
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Dotace 2020 - vrcholový sport

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020 j

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.135/2020
Rada I. doporučuje ZM

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

2) schválit úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS,
tj. sníženi prvku 3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku
6.600.000,00 Kč a navýšení prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z
důvodu poskytnuti programových dotací.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901 - 6.600.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222+ 6.600.000,00 Kč

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala: Markéta Benešov

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje X neschvaluje

l) poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2020 - vrcholový sport 2020" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

2) úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS, tj. snÍženÍ
prvku 3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku ........... KČ a
navýšeni prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnutí
programových dotaci.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901 - Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222" ................ Kč

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti vrcholový sport 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 dotací pro rok 2020, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování
dotací pro rok 2020 - vrcholový sport 2020" schváleném ZM Usn.č. 201/2019/ZM. KMTS návrh
projednala na svém jednání dne 07.01.2020. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové



dotace ve výši 6.600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek č. 3466). Návrhy specifikací nákladů
uvedené v tabulce vrcholový sport 2020 byly odsouhlaseny jednotlivými žadateli.

Dle Pravidel pro poskytování dotaci 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 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 pÓskytovatelem 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.

PřIloha: přehled žádosti o dotace, stručný popis projektů



Žádosti o finanční podporu na r. 2020

Oblast: vrcholový sport 2020
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 6.600.000,00 Kč
výše požadované

Poř. j Náklady podpory Dotace v Schváleno ZMŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů Návrh komise Poznámka Návrh RM (KČ)
č. projektu v Kč , roce 2019 (KČ)

V KČ V 20

pronájem sportovišť' pro děti a mládež, nákup a potisk
sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

1.FK Příbram, fotbalová (dresy, míče, tréninkové soupravy apod.), doprava a
akademie, z.s. Činnost ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na

. . . - . . turnaje, soustředění a zápasy, odměny rOZhOdČíChg 9 780 000 4 000 000 40% 4 000 000 4 000 000 4 000 0001 Lazec 60, Stadion na Litavce Madeznicke vedoucích družstev děti a mládeže a skautu, odměny
261 01 Příbram kopané trenérů, asistentů, brankářů a kondičních trenérů oddílů
IČO: 26995913 dětí a mládeže, lékařské testy u registrovaných dětí a

mládeže, regenerace a fýzioterapie dětí a mládeže
{masér, fýzioterapeut), nevratné startovné

pronájem sportovišť pro děti a mládež včetně energií,
odměny trenérů oddllů dětí a mládeže, rozhodčích,
zapisovatelů a statistik, doprava a ubytování dětí a
mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a
soustředěnh nákup sportovního vybavení a materiálu pro
děti a mládež (činky, švihadla, protahovací gumy, žebřík,
kužely, bossy, dresy, sportovní oblečenÍ, podávací dělo a

, , pHslušenstvľ, bloky, měřáky doskoku apod.), nákupNa volejbalovy spotřebního materiálu pro děti a mládež (vápno, antuka
volejbalový klub Příbram z.s. Olymp s vlastními apod.), poplatky za hráče oddílů dětí a mládeže (hráčské
Legionářů 378 odchovanci je licence, výchovné, přestupné, hostování hráčů,

2 . . registrace), nevratné startovné, kancelářské potřeby 4 100 000 2 800 000 68% 2 600 000 2 600 000 2 600 000
261 01 Přibram VII dlouholeta a (toner, papír, tiskopisy apod.), vřtaminové doplňky
IČO: 01832158 zodpovědná práce (iontové nápoje, hořčík apod.), propagace (grafický

2020 návrh, tisk a výlep plakátů, tvorba a aktualizace FB
stránek , instagramu a webu oddílů dětí a mládeže),
lékařské služby pro registrované závodníky, regenerace a
fyzioterapie dětí a mládeže (masér, fyzioterapeut), nákup
drobných věcných cen, pohárů, medaili a diplomů,
zdravotnický materiál (gely, náplasti, tejpy, hřejivky,
obindla, ortézy apod.), půjčovné na sportovní vybavení
pro děti a mládež (kola, běžky apod.), opravy a výroba
nářadí a pomůcek

CELKEM 13 880 000 6 800 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 O

Zpracovala: Markéta Benešová
V Příbrami dne 28.02.2020
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020
VRCHOLOVÝ SPORT

(převzato ze žádostí - psáno žadateli)

l) 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. - projekt Činnost mládežnické kopané
zajistit sportovní činnost a organizaci soutěži všech mládežnických družstev po stránce technické,
materiálni, personálni a administrativní.

2) volejbalový klub Příbram z.s. - projekt Na volejbalový Olymp s vlastními odchovanci je
dlouholetá a zodpovědná práce 2020
Účast mládežnických družstev v nejvyšších soutěžích Českého volejbalového svazu. Účast v nejvyšších
soutěžích je cílevědomá a časově náročná činnost. Těchto vrcholných soutěži se účastni chlapci od
kategorie Barevný minivolejbal tj 7.Iet, až po hráče do věku 23.let. Přínosem této práce s mládeži je
vychovávat a rozvíjet chlapce jak po fyzické, psychické i charakterové stránce a cílenou prací je u
vrcholového sportu udržet co nejdéle s tím, že řada z nich se bude vrcholového sportu-volejbalu věnovat
i v dospělém věku Potvrdilo se nám, že se mladi hráči ohrávají a získávají nové herni zkušenosti a proto
je nedílnou součásti účast mladých v soutěži 2-M.
Potvrzením správnosti naší práce je i to, že pro sezonu 2019-20 se nám podařilo začlenit další mladé
odchovance do A-mužstva. K dnešnímu dni máme v A-mužstvu celkem čtyři odchovance! Náš klub
zásobuje národní mužstva reprezentanty v kategoriích žáků, kadetů i juniorů.

L


