Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020

Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu
Název bodu jednání:
Dotace 2020 - Reprezentant ČR
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno:

V RM 24.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.136/2020
Rada l. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 - Reprezentant ČR 2020" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a
uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění 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.
ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala:

Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZMschvalujeX neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2020 Reprezentant ČR 2020" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění 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 Reprezentant ČR 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 - Reprezentant ČR 2020" schváleném ZM Usn.č. 200/2019/ZM. KMTS návrh
projednala na svém jednání dne 07.01.2020. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové
dotace ve výši 200.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek č. 4155). Návrhy specifikací nákladů uvedené
v tabulce Reprezentant ČR 2020 byly odsouhlaseny jednotlivými žadateli.
Dle Pravidel pro poskytování dotací 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. 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 žádostí o dotace, stručný popis projektů

Žádosti o finanční podporu na r. 2020

Oblast: Reprezentant ČR 2020

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

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 200.000,00 Kč
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JUDO Příbram, z.s.
1

Žežická 193
261 01 Příbram
.
VII
IČO: 48954985

JUDO Příbram - Tereza
Bod narova,
.
, reprezentace

doprava a ubytováni reprezentanta včetně nutného
doprovodu během
sportovního
vybavení
turnajů
a materiálu
a soustředění,
pro reprezentanta
nákup
doprava a ubytování reprezentanta včetně nutného
doprovodu během turnajů a soustředěni, nákup

Podpora příbramského
.
reprezentanta ČR v tr|at|onu
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'portovního vybavení a materiálu pro reprezentanta
(cyklistické komponenty, silniční rám, běžecké boty,
plavky, sportovní oblečeni apod.), pronájmy sportovišť',
odměna trenéra, výživové doplňky, regenerace a
fyzioterapie

CELKEM

Zpracovala: Markéta Benešová
V Příbrami dne 28.02.2020
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O

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020
REPREZENTANT ČR
(převzato ze žádosti - psáno žadateli)
l)

JUDO Příbram, z.s. - projekt JUDO Příbram - Tereza Bodnárová, reprezentace
Financováni sportovní přípravy a reprezentačních startů Terezy Bodnárové - členky Judo Příbram, z.s.
na závodech Evropského poháru, případně dalších mezinárodních turnajů spojených s reprezentaci.
Dále pak účast na povinných trénincích, reprezentační srazech a soustředěních. Úhrada nákladů
spojených s cestou, ubytováním a účastnickými poplatky a to včetně nutného doprovodu.

2)

- projekt Podpora příbramského reprezentanta ČR v triatlonu
Cílem projektu je sportovní příprava a účast na závodech Úak závodech Českého poháru, tak i
Evropského, Afrického a Světového poháru) v triatlonu, kde jsem pro roční tréninkový cyklus 2019/2020
zařazen do reprezentace ČR. Předmětem mojí žádosti je finanční zabezpečeni výše uvedené činnosti.

ŕ)

