
Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
. dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:
Dotace 2020 - Činnost sportovních organizací

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.02.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.137/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci
pro rok 2020 - Činnost sportovních organizací 2020" formou účelové dotace dle předloženého
návrhu varianty B a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnutí 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.

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

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZMschvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 -
Činnost sportovních organizaci 2020" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu
varianty A nebo varianty B a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci 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.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizaci 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
dotaci pro rok 2020 - Činnost sportovních organizaci 2020" schváleném ZM Usn.č. 198/2019/ZM. KMTS
návrh projednala na svém jednání dne 21.01.2020.
ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 5.000.000,00 Kč (kapitola 777-
OŠKS, prvek č. 3467). Návrhy specifikaci nákladů uvedené v tabulce Činnost sportovních organizaci
2020 byly odsouhlaseny všemi žadateli.

Materiál je předkládán ve variantě A a variantě B, a to na základě žádosti subjektu Tělocvičná jednota
Sokol Příbram, IČO: 42726077 (dále jen ,,Sokol"). Sokol žádá o zařazení nákladů na provoz sokolovny
jako uznatelných nákladů pro vyúčtování schválené dotace. Varianta B je rozšířena o požadované
specifikace (odvoz odpadu, mzdové náklady na úklid a provoz sokolovny, nákup úklidových a
hygienických prostředků, opravy budovy a přilehlých prostor).

Dle Pravidel pro poskytování 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 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 obsah projektů
žádost subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Příbram
výpočet



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 5.000.000,00 KČ
výše požadované Návrh

Poř. Náklady podpory Dotace v komise Návrh RM Schváleno
. Žadatel Projekt Specifikace nákladů , Poznámkac. projektu v KČ , roce 2019 (výpočet v (KČ) ZM (Kc)V Kč V % KČ)

BK Příbram 2000 Z.S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny

1 Fantova louka 586 Činnost BK Příbram 2000 '°'hodčlch, doprava a ubytování děti a mládeže včetně
.. nutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup 320 600 160 300 50% nežádali 96 138 96 138261 01 Příbram ll Z.S. sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež (např.

IČO: 08332444 míče, dresy apod.), nevratné startovné

Bruslařský klub Příbram, z.s. . . .
2 Legionářů 378

Činnost mladeze pronájem sportovišť pro děti a mládež (ledová plocha,
Bruslařského klubu prostory zimního stadionu), odměny trenérů oddllů dětí a 850 000 250 000 29% 154 321 157 263 157 263

261 01 Příbram VIl Příbram v roce 2020 mládeže
IČO: 47071371

W. pronájem sportovišť pro děti a mládež (posilovna,CK Příbram, z.s. cvičebňa, prostory pro regeneraci apod.), odměny trenérů

3 Rožmitálská 261 Činnost mládeže při CK oddílů dětí a mládeže, doprava a ubytování dětí a 250 000 200 000 80% O 61 718 61 718
261 01 Příbram V1-Březové Hory Příbram mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje,
IČO: 48954021 soustředění a při trénincích, nákup sportovního vybaveni

a velomateriálu pro děti a mládež

W. pronájem sportovišť' pro děti a mládež, odměnyFBC Příbram, z. S. rozhodčích, doprava a ubytování děti a mládeže včetně

4 Petra Bezruče 170 Rozvoj sportovních aktivit nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup 408 000 190 000 47°/ 150 000 181 296 181 296
261 01 Příbram lV FBC Příbram pro rok 2020 'portovního vybavení a materiálu pro děti a mládež (např. °
IČO: 26637201 týmové oblečení apod.), nevratné startovné, licence za

soupisku pro sezonu 2020

Hokejový klub HC Příbram, z. s. Podpora mládežnického p'onájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na

5 Legionářů 378 hokeje Hokejového klubu zápasy. turnaje a soustředění, odměnytrenérů a 5 453 350 2 960 000 54°/ 2 100 000 546 563 546 563
261 01 Příbram VIl HC Příbram, z.s. v roce asistentů trenérů oddílů děti a mládeže, nákup °
IČO: 47072741 2020 sportovního vybavenf a hokejových výstrojí pro děti a

mládež
JUDO Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné

6 Žežická 193 .. startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně 1 362 400 1 029 400 75% 271 512 208 002 208 002
261 01 Příbram VIl JUDO Příbram nutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup
IČO: 48954985 sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

pronájem sportovišť pro děti a mládež na tréninky a
Klub tanečního sportu - Příbram z.s. . . . soustředění (sálů, tělocvičen apod.), doprava a ubytováni

7 Slunná 295

Činnost mladeze, Klubu děti a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a

tanečního sportu - Příbram soustředění, odměny pro hudební doprovod (ozvučení 250 000 114 000 46% 93 200 114 000 114 000
261 01 Příbram V-Zdabor akce, hudba), odměny trenérů oddílů děti a mládeže,

Z.S.IČO: 67676162 nevratné startovné, soutěžní licence klubu a členů klubu,
kancelářské potřeby (toner, papír a papír na tisk diplomů)
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

výše požadované Návrh
poř. j . 7áklady podpory Dotace v komise Návrh RM SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladu . . Poznámka

č. pro'ektu v KČ , roce 2019 (vypocet v (Kc) ZM (Kc)
V Kč V % Kč)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovního
Pankration gym,z.s. vybaveni a materiálu pro děti a mládež (lapy, pytel, bloky,
Špitálská 17 boxerské rukavice, chrániče apod.), doprava a ubytování

8 , Kvalitní trénink dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 320 000 64 000 20% 52 214 51 630 51 630
261 01 Přibram l soustředěni, nevratné startovné, vitamínové doplňky
IČO: 22890378 (vitaminy, proteiny apod.), odměny trenérů oddílů dětí a

mládeže

Plavecký klub Příbram, z. s.
Legionářů 378 Sportovní činnost mládeže p'onájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a9 . . . ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 1 950 000 300 000 15% 300 000 300 000 300 000261 01 Přibram VIl v plavani 2020 závody a soustředění
IČO: 18608213
POTÁPĚČI ATOL, Z.S.

10 Šachetní 308 Činnost mládeže pronájem sportovišť pro děti a mládež 85 824 42 912 50% 45 200 42 912 42 912
261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 22842853

pronájem sportovišť a nářadí pro děti a mládež, nákup

V. sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládežPowerhfting klub Takis Pribram z.s.

, (opasky, závodní oblečení, vzpěračská obuv, bandáže,11 jesenice 20 Činnost sportovnich rukavice, činka, křída proti skluzu apod.), nevratné 160 000 105 500 65°/
262 31 Příbram organizací 2020 startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně to 19 726 66 763 66 763
IČO: 01185811 nutného doprovodu na turnaje a soustředěn(, propagace

(grafický návrh, tisk a výlep plakátů, banneru, potisk
triček)

PŘÍBRAM BOBCATS Z.S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
28. října 5 Podpora clnnost| mladeze ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na

12 sportovního klubu Příbram turnaje a soustředění, nevratné startovné, nákup 935 000 335 000 36% 300 000 184 858 184 858
261 01 Příbram VIl sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež

BobcatsIČO: 26551152 (míče, flagy, dresy apod.)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
SK SPARTAK Příbram, spolek ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
Žižkova 694 SK SPARTAK - fotbalem k t"naje a soustředění, energie, odměny trenérů a

13 .. .. , asistentů trenérů oddílů dětí a mládeže, nákup 1 620 000 620 000 38% 462 963 525 792 525 792
261 01 Příbram ll rozvoji mlade osobnosti sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež
IČO: 61904899 (miče, sportovní soupravy, dresy apod.), materiál pro

přípravu a regeneraci hřišť, regenerace hracích ploch

SK TRI klub Příbram, z.s. , , pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovního
. Treninková a závodní "ybaveni a materiálu pro děti a mládež (velomateriál,U Průhonu 438 sportovní oblečení apod.), doprava a ubytováni dětí ' 270 000 150 000 56°/

14 261 01 Příbram V-Zdaboř cinnost Tri klub Příbram mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a bČ) 51 054 93 468 93 468

IČO: 42728860 Z.S. soustředění, odměny trenérů oddílů dětí a mládeže,
nevratné startovné
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žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta A

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

výše požadované Návrh
poř. j · :áklady podpory Dotace v komise Návrh RM SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladu Poznámka

č. pro ektu v KČ , roce 2019 (vypocet v (Kc) ZM (KČ)
V Kč V % Kč).

Spolek prevence a zdravého
pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovníhozIvotn|ho stylu Soutěžní týmy dětí v vybaveni a materiálu pro děti a mládež (závodní stepy,

15 Žižkova 447 . . obuv, dresy apod.), registrační poplatky klubu a členů 621 542 466 142 75% O 63 795 63 795
ob|astj aerobiku · ·

261 01 Pribram Il klubu, nevratné startovné, odměny trenéru oddílu děti a
IČO: 22714529 mládeže

Sportovní klub Aerobic Oxygen pronájem sportovišť' pro děti a mládež, odměny trenérů
Příbram, z.s. Podpora mladeznic,keho oddílů děti a mládeže, nákup sportovního vybaveni a

16 Školní 148 sportu ve Sportovnim materiálu pro děti a mládež (dresy, obuv, stepy aPOd·)g 878 600 487 250 55°/ 158 962 124 623 124 623
. klubu Aerobic Oxygen nevratné startovné, doprava a ubytováni dětí a mládeže o261 01 Přibram Vlll včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředění,

IČO: 22835679 Příbram v roce 2020 ,d,avotni prohlídky pro registrované závodníky

Sportovní Klub Sporting Příbram, z. S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
17 Legionářů 402 Činnost SK Sporting ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu '" 1 550 000 400 000 26°/ 400 000 300 580 300 580

261 01 Příbram VIl Příbram v roce 2020 turnaje a soustředění, nákup sportovního vybavení a °
IČO: 26641658 materiálu pro děti a mládež

TC R.A.K., Z.S.
' Podpora celoroční činnosti18 Levin 34 pronájem sportovišť' pro děti a mládež 1 336 600 70 000 5% 70 000 70 000 70 000

267 01 Králův Dvůr TC R.A.K., z.s.
IČO: 26648032

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
turnaje a soustředění, nevratné startovné, rehabilitace,
regenerace a zdravotní zajištění pro děti a mládež, nákup
sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

Tělocvičná jednota Sokol Příbram (oblečeni, cvičební nářadí apod.), nákup věcných cen,
Gen. R. Tesaříka 162 Činnost mládeže v sokole pohárů, medailí a diplomů, propagace {grafický návrh,

19 . . tisk a výlep plakátů, programů a brožur, videoprodukce), 4 428 000 1 000 000 23% 900 000 677 714 677 714
261 01 Příbram l Příbram odměny trenérů a cvičitelů oddIIŮ děti a mládeže, energie,
IČO: 42726077 nákup a nutné revize nářadí a zařlzení, opravy a údržba

cvičebních prostor, materiál nutný na opravy a údržbu
cvičebních prostor, nákup a oprava stanů pro děti a
mládež, registrační poplatky dětí a mládeže, pronájem
mobilnIch toalet, ozvučení a moderování při závodech a
soutěžích
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

výše požadované Návrh
Poř. Náklady podpory Dotace v komise Návrh RM SchválenoŽadatel projekt Specifikace nákladů i . . Poznámka

č. pro ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v (KČ) ZM (Kc)
V Kč V % Kč)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
TJ Banik Příbram, z.s. ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na

. Činnost mladeze v turnaje a soustředění, odměny trenérů oddílů děti a20 Riegrova.54 oddílech TJ Baník Příbram mládeže, nákup sportovního vybavení a materiálu pro děti 800 000 640 000 80% 599 880 431 731 431 731
261 01 Příbram l a mládež (SItě, míče apod.), nákup spotřebního materiálu
IČO: 00664502 2020 pro děti a mládež (antuka, písek apod.), energie, oprava

a údržba sportovnlho zařIzenI

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně

- nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, odměnyTJ Spartak Příbram, z.s. .rozhodčích, odměny trenérů oddílu dětí a mládeže, nákup
21 Alšovo náměstí 394 Provoz a rozvoj oddílu sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež 1 960 550 760 650 39% 281 955 206 222 206 222

261 01 Příbram ll házené v Příbrami (dresy, miče, oddílové soupravy, tréninkové pomůcky
IČO: 42727065 apod.), propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů).

zdravotní prohlídky pro registrované závodníky, nákup
věcných cen, pohárů, medaili a diplomů, zdravotnický
materiál, časomíra

TK ROJA Příbram z.s. V, pronájem sportovišť pro děti a mládež, energie, nákup
Brodská 93 Podpora cinnosti sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

22 .. Tenisového klubu Roja (míčky, omotávky, výplety apod.), nákup spotřebního 2 710 000 400 000 15% 211 923 326 098 326 098261 01 Pribram VIII Příbram v roce 2020 m"teriálu pro děti a mládež (antuka apod.), odměny
IČO: 06156355 trenérů oddílů děti a mládeže

Triatlon Team Příbram, z. S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava aubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
23 Čechovská 118 Podpora mladých talentů t""je a soustředění, vstupné na sportoviště pro děti a 215 000 76 850 36°/ 66 000 76 850 76 850

261 01 Příbram Vlll mládež, nevratné startovné, nákup sportovního vybaveni o
IČO: 04502205 a materiálu pro děti a mládež (dresy, kombinézy,

cyklistické vybavení apod.)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
TTC Přibram,z.s. startovné, nákup věcných cen, pohárů, medaili a diplomů,

Skuhrov 26 STOLNÍ TENIS - TTC "ákup sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
24 (stoly, síťky, stolky pro rozhodčí, počItadla, ohrádky, 360 000 180 000 50% 113 000 91 984 91 984262 42 Rozmítal pod Tremsinem PŘÍBRAM tréninkový robot a odrazová stěna, míčky, dresy, pálky

IČO: 48955469 apod.), doprava a ubytování děti a mládeže včetně
nutného doprovodu na turnaje a soustředění

CELKEM 29 095 466 11 002 004 6 801 910 5 000 000 5 000 000 O

Zpracovala: Markéta Benešová, v Příbrami dne 28.02.2020

"4> Stránka 4



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta B

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

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 5.000.000,00 KČ
výše požadované Návrh

poř. j ýáklady podpory Dotace v komise Návrh RM SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů Poznámka
č. pro ektu v Kc , roce 2019 (výpočet v (KČ) ZM (KČ)

V Kč V ¶0
KČ)

BK Příbram 2000 Z.S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny

1 Fantova louka 586 Činnost BK Příbram 'ozhodčích, doprava a ubytováni děti a mládeže včetněnutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup 320 600 160 300 50% nežádali 96 138 96 138261 01 Příbram Il 2000 Z.S. sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež (např.
IČO: 08332444 míče, dresy apod.), nevratné startovné

Bruslařský klub Příbram, z.s.
Legionářů 378 Činnost mládeže pronájem sportovišť pro děti a mládež (ledová plocha,

2 . Bruslařského klubu prostory zimního stadionu), odměny trenérů oddílů děti a 850 000 250 000 29% 154 321 157 263 157 263
261 01 Příbram VIl Příbram v roce 2020 mládeže
IČO: 47071371

CK Příbram, z.s. pronájem sportovišť' pro děti a mládež (posilovna,
cvičebňa, prostory pro regeneraci apod.), odměny trenérů

3 Rožmitálská 261 Činnost mládeže při CK oddílů děti a mládeže, doprava a ubytování dětía 250 000 200 000 80°/ O 61 718 61 718
261 01 Příbram V1-Březové Hory Příbram mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje, °
IČO: 48954021 soustředěni a při trénincích, nákup sportovního vybavení

a velomateriálu pro děti a mládež

FBC Příbram, z. s. , pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny
Rozvo; sportovních rozhodčích, doprava a ubytováni dětí a mládeže včetně

Petra Bezruče 170 · ' " r r "tného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup 408 000 190 000 47°/ 150 000 181 296 181 296
4 261 01 Příbram lV akt|vlt FBC Prib am p o sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež (např. °

IČO: 26637201 rok 2020 týmové oblečení apod.), nevratné startovné, licence za
soupisku pro sezonu 2020

Hokejový klub HC Příbram, z. s. Podpora mládežnického p'onájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
ubytováni děti a mládeže včetně nutného doprovodu na

5 Legionářů 378 hokeje Hokejového zápasy. turnaje a soustředěni, odměnytrenérů a 5 453 350 2 960 000 54°/ 2 100 000 546 563 546 563
261 01 Příbram VIl klubu HC Příbram, z.s. V asistentů trenérů oddIlů děti a mládeže, nákup °

sportovního vybavení a hokejových výstrojf pro děti aIČO: 47072741 roce 2020 mládež

JUDO Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
6 Žežická 193 startovné, doprava a ubytováni dětí a mládeže včetně 1 362 400 1 029 400 75°/ 271 512 208 002 208 002

261 01 Příbram VIl JUDO Příbram nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup o
IČO: 48954985 sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

Klub tanečního sportu - Příbram pronájem sportovišť pro děti a mládež na tréninky a
$ou$tředění (sálů, tělocvičen apod.), doprava a ubytování

z.s. Činnost mládeze, Klubu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a
7 Slunná 295 tanečního sportu - soustředění, odměny pro hudební doprovod (ozvučení 250 000 114 000 46% 93 200 114 000 114 000

261 01 Příbram V-Zdaboř Příbram z.s. akce, hudba), odměny trenérů oddIlů dětí a mládeže,
nevratné startovné, soutěžní licence klubu a členů klubu,IČO: 67676162 kancelářské potřeby (toner, papír a papír na tisk diplomů)
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Zádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

výše požadované Návrh
poř. j · :áklady podpory Dotace v komise Návrh'RM SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů . Poznámka

č. pro ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v (KČ) ZM (Kc)
V Kč V % Kč)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovního
Pankration gym,z.s. vybaveni a materiálu pro děti a mládež (lapy, pytel, bloky,
Špitálská 17 boxerské rukavice, chrániče apod.), doprava a ubytováni

8 . Kvalitní trénink dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 320 000 64 000 20% 52 214 51 630 51 630
261 01 Přibram l soustředěni, nevratné startovné, vitamínové doplňky
IČO: 22890378 (vitamíny, proteiny apod.), odměny trenérů oddílů děti a

mládeže

Plavecký klub Příbram, z. s.
Legionářů 378 Sportovní činnost pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a9 ubytováni děti a mládeže včetně nutného doprovodu na 1 950 000 300 000 15% 300 000 300 000 300 000261 01 Přibram VIl mladeze v plavani 2020 ,ávody a soustředěni
IČO: 18608213
POTÁPĚČI ATOL, Z.S.

10 Šachetní 308
. Činnost mládeže pronájem sportovišť pro děti a mládež 85 824 42 912 50% 45 200 42 912 42 912261 01 Příbram V-Zdabor

IČO: 22842853
pronájem sportovišť a nářadí pro děti a mládež, nákup

Powerlifting klub Takis Příbram z.s. sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
, , . (opasky, závodní oblečeni, vzpěračská obuv, bandáže,11 Jesenice 20 Činnost sportovních rukavice, činka, křída proti skluzu apod.), nevratné 160 000 105 500 65°/

262 31 Příbram organizací 2020 startovné, doprava a ubytováni děti a mládeže včetně to 19 726 66 763 66 763
IČO: 01185811 nutného doprovodu na turnaje a soustředění, propagace

(grafický návrh, tisk a výlep plakátů, banneru, potisk
triček)

PŘÍBRAM BOBCATS Z.S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
28. října 5 Podpora cinnosti ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na

12 mládeže sportovního turnaje a soustředěni, nevratné startovné, nákup 935 000 335 000 36% 300 000 184 858 184 858261 01 Příbram VIl . . .
klubu Příbram Bobcats sportovního vybaveni a mater|á|u pro děti a mládežIČO: 26551152 (míče, Hagy, dresy apod.)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
SK SPARTAK Příbram, spolek ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na
Žižkova 694 SK SPARTAK - fotbalem turnaje a soustředěni, energie, odměny trenérů a

13 . k rozvoji mladé asistentů trenérů oddíIů děti a mládeže, nákup 1 620 000 620 000 38% 462 963 525 792 525 792
261 01 Přibram || · sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

osobnostiIČO: 61904899 (míče, sportovní soupravy, dresy apod.), materiál pro
přípravu a regeneraci hřišť', regenerace hracích ploch

SK TRI klub Příbram, z.s. , pronájem sportovišť' pro děti a mládež, nákup sportovního
. Treninková a závodní vybavení a materiálu pro děti a mládež (velomateriál,U Průhonu 438 sportovní oblečení apod.), doprava a ubytování dětí ' 270 000 150 000 56°/

14 W činnost Tri klub Pribram mládeže včetně nutného do rovodu na turnaje a bÓ 51 054 93 468 93 468
261 01 Příbram V-Zdabor p
IČO: 42728860 Z.S. soustředění, odměny trenérů oddIlů dětí a mládeže,

nevratné startovné
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta B

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

výše požadované Návrh
Poř. j Náklady podpory Dotace v komise Návrh RM SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů i

, - Poznámka
č. pro ektu v Kč roce 2019 (výpočet v (KČ) ZM (KČ)

V Kč V ?0 Kč)

Spolek prevence a zdravého j
,. proná cm sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovníhozlvotnÍho stylu Soutěžní týmy děti v 'ybavenf a materiálu pro děti a mládež (závodní stepy,

15 Žižkova 447 . obuv, dresy apod.), registrační poplatky klubu a členů 621 542 466 142 75% O 63 795 63 795
oblasti aerobiku

261 01 Příbram Il klubu, nevratné startovné, odměny trenérů oddllů dětí a
IČO: 22714529 mládeže

Sportovní klub Aerobic Oxygen pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměnytrenérů
. Podpora rdadeznickeho oddílů dětí a mládeže, nákup sportovního vybavení aPřibram, z.s. .

16 Školní 148 sportu ve Sportovnim materiálu pro děti a mládež (dresy, obuv, stepy apod·)? 878 600 487 250 55% 158 962 124 623 124 623
. klubu Aerobic Oxygen nevratné startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže261 01 Příbram Vlll W. včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředěni,

IČO: 22835679 Příbram v roce 2020 ,d,avotn1 prohlídky pro registrované závodníky

Sportovní Klub Sporting Příbram, z.
S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a

. .W. Činnost SK Sporting ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu '" 1 550 000 400 000 26°/ 400 000 300 580 300 58017 Legtonaru 402 Příbram v roce 2020 turnaje a soustředění, nákup sportovnlho vybavení a o
261 01 Příbram VIl materiálu pro děti a mládež
IČO: 26641658
TC R.A.K., Z.S.

1 Levin 34 Podpora celoroční , · 1 336 600 70 000 5°/ 70 000 70 000 70 0008 proná'em sportovišť pro děti a mládež o
267 01 Kralův Dvůr cInnostf TC R.A.K., zs.
IČO: 26648032

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
ubytováni děti a mládeže včetně nutného doprovodu na
turnaje a soustředěni, nevratné startovné, rehabilitace,
regenerace a zdravotní zajištění pro děti a mládež, nákup
sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
(oblečení, cvičební nářadí apod.), nákup věcných cen,

W W. pohárů, medaili a diplomů, propagace (grafický návrh,Telocvicna jednota Sokol Příbram tisk a výtep plakátů, programů a brožur, videoprodukce),

19 Gen. R. Tesaříka 162 Činnost mládeže v odměny trenérů a cvičitelů oddľfů dětí a mládeže, energi'g 4 428 000 1 000 000 23% 900 000 677 714 677 714
261 01 Příbram l sokole Příbram nákup a nutné revize nářadí a zařIzení, opravy a údržba
IČO: 42726077 cvičebních prostor, materiál nutný na opravy a údržbu

cvičebních prostor, nákup a oprava stanů pro děti a
mládež, registrační poplatky děti a mládeže, pronájem
mobilních toalet, ozvučení a moderováni při závodech a
soutěžích, provozní náklady (odvoz odpadu, mzdové
náklady na úklid a provoz sokolovny, nákup úklidových a
hygienických prostředků, opravy budovy a přilehlých
prostor)
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

výše požadované Návrh
poř. j O :áklady podpory Dotace v komise . Návrh RM Schváleno

. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladu . Poznamkac. pro ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v (KČ) ZNI (Kc)V Kč V °rO Kč)

pronájem sportoviŠť pro děti a mládež, doprava a
TJ Banik Příbram, z.s. . , , ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na

. Činnost mladeze v j ' ° "Riegrova 54 turňa e a soustředěni, odměny trenérů oddílu děti a
20 oddílech TJ Banik mládeže, nákup sportovního vybaveni a materiálu pro děti 800 000 640 000 80% 599 880 431 731 431 731

261 01 Příbram l Příbram 2020 a mládež (sítě, miče apod.), nákup spotřebního materiálu
IČO: 00664502 pro děti a mládež (antuka, písek apod.), energie, oprava

a údržba sportovního zařÍzenÍ

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně

TJ Spartak Příbram, z.s. nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, odměny
rozhodčích, odměny trenérů oddílů děti a mládeže, nákup

21 Alšovo náměstí 394 Provoz a rozvoj oddílu sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež 1 960 550 760 650 39°/ 281 955 206 222 206 222
261 01 Příbram 11 házené v Příbrami (dresy, míče, oddllové soupravy, tréninkové pomůcky °
IČO: 42727065 apod.), propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),

zdravotní prohlídky pro registrované závodníky, nákup
věcných cen, pohárů, medailí a diplomů, zdravotnický
materiál, časomíra

TK ROJA Příbram z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, energie, nákup
Brodská 93 Podpora cinnosti sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

22 . Tenisového klubu Roja (míčky, omotávky, výplety apod.), nákup spotřebního 2 710 000 400 000 15% 211 923 326 098 326 098
261 01 Přibram Vlll Příbram v roce 2020 "'te'iálu pro děti a mládež (antuka apod.), odměny
IČO: 06156355 trenérů oddílů dětí a mládeže

Triatlon Team Příbram, z. S. pronájem sportovišť' pro děti a mládež, doprava a
ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na23 Čechovská 118 Podpora mladých talentů t"'"je a soustředění, vstupné na sportoviště pro děti ' 215 000 76 850 36°/ 66 000 76 850 76 850

261 01 Příbram Vlll mládež, nevratné startovné, nákup sportovního vybavení o
IČO: 04502205 a materiálu pro děti a mládež {dresy, kombinézy,

cyklistické vybavení apod.)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
TTC Příbram,z.s. startovné, nákup věcných cen, pohárů, medaili a diplomů,

Skuhrov 26 STOLNÍ TENIS - TTC 'ákup sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež
24 . . . . V. - (stoly, síťky, stolky pro rozhodčí, počítadla, ohrádky, 360 000 180 000 50% 113 000 91 984 91 984

262 42 Rozmital pod Tremsinem PRĹBRAM tréninkový robot a odrazová stěna, míčky, dresy, pálky
IČO: 48955469 apod.), doprava a ubytováni dětí a mládeže včetně

nutného doprovodu na turnaje a soustředěni

CELKEM 29 095 466 11 002 004 6 801 910 5 000 000 5 000 000 O

Zpracovala: Markéta Benešová, v Příbrami dne 28.02.2020
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020
ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
(převzato ze žádosti - psáno žadateli)

l) BK Příbram 2000 z.s. - projekt Činnost BK Příbram 2000 z.s.
Náš klub trénuje a účastní se mistrovských utkáni v basketbalu mládeže a mužů. Trénováni a hraní
mistrovských a přátelských zápasů. Pořádání turnajů. Učeni dětí základům tohoto sportu.

2) Bruslařský klub Příbram, z.s. - projekt Činnost mládeže Bruslařského klubu Příbram v roce
2020

Zajištění a realizace tréninkového procesu sportovců (členů klubu) v daném období, organizace účasti
sportovců (členů) na soutěžích Českého poháru a Poháru Českého krasobruslařského svazu,
mistrovství České republiky a zahraničních soutěžích.

3) CK Příbram, z.s. - projekt Činnost mládeže při CK Příbram
Přípravné období 1. leden - duben ( společné tréninky několikrát v týdnu) tělocvična, dráha, posilovna,
bazén, lyže, běh, cyklokros.
Závodní období květen - záři ( závodnici se zúčastňuji pravidelně nejvyšších soutěží na silnici, dráze i
mtb pořádaným Csc tj. český pohár a dalších krajských i regionálních a masových soutěží.
Přípravné období 2. říjen - prosinec ( závodníci se připravuji na nás|edujÍcÍ sezonu) společné tréninky

několikrát v týdnu. tělocvična, posilovna, dráha, bazén, lyže, běh, cyklokros.
Celoroční náborový kroužek děti.

4) FBC Příbram, z. s. - projekt Rozvoj sportovních aktivit FBC Příbram pro rok 2020
Tento rok si stejně jako v roce předchozím klademe za cil dále rozšiřovat členskou základnu a zajistit
budoucí kontinuitu fungování oddílu. Do roku 2020 plánujeme kompletní strukturu mládeže od mladších
žáků po juniory. Díky získaným prostředkům bychom rádi umožnili naším svěřencům mít k dispozici
lepši vybaveni, pro tréninky, přÍjemnějši zázemí a zkušené vyškolené trenéry vedoucí příbramské děti
ke sportu.

5) Hokejový klub HC Příbram, z. s. - projekt Podpora mládežnického hokeje Hokejového klubu
HC Příbram, z.s. v roce 2020

Podpora mládežnických týmů hc Příbram od náboru (předškolní věk) až po dorostenecké ročníky
(středoškoláci). Podpora bude využita na rozvoj mimoškolní sportovní aktivity děti, a to zejména na
platbu ledů, dopravy k utkáním, odměn vybraných trenérů působÍcÍch v žákovských a dorosteneckých
kategoriích a k úhradě rozhodčích při utkáních a turnajích.
Z podpory bychom dále rádi financovali i specializované tréninky pro naše brankáře a rovněž i hráče,
tzv. dobruslovánI. Na tyto tréninky se mohou hlásit všichni zájemci z řad HC Příbram, bez rozdílu
dovedností. Během uvedených tréninků mají možnost hráči rozvíjet a zdokonalovat jak bruslařské, tak
individuálnI dovednosti s kotoučem pod vedením našich zkušených trenérů.
Z celkové přidělené částky dotace budou financovány takové náklady, které jsou způsobilé v daném
dotačním titulu, tedy dle Pravidel pro poskytování podpory z rozpočtu města Příbram.

6) JUDO Příbram, z.s. - projekt JUDO Příbram
Trénink juda, sebeobrany, výchova mládeže, předcházeni sociálně nežádoucích jevů, účast na
soutěžích krajského, republikového i mezinárodního rozsahu, prezentace oddílu judo Příbram na
společných trénincích a soustředěních i mimo okres Příbram.

7) Klub tanečního sportu - Příbram z.s. - projekt Činnost mládeže, Klubu tanečního sportu -
Příbram z.s.

Příprava děti a mládeže na soutěže a vystoupení ve sportovním tanci. Trénink tanečních párů na
soutěže, trénink dvojic na soutěže v synchro tancích. Letní příprava formou soustředěni s externími
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trenéry, letní tábor s tancem pro začÍnajÍcÍ děti ve věku od pěti let. Pořádání republikových a
mezinárodních soutěži ve sportovním tanci ve městě Příbrami

8) Pankration gym,z.s. - projekt Kvalitní trénink
Díky dotaci může dojít k pravidelné výměně tréninkového vybaveni pro zajištěni kvalitních tréninků.K
pořÍzení potřebných tréninkových pomůcek, které si děti mohou půjčovat. Dále bude dotace použita pro
zajištěni kompenzačních tréninků, zaplacení startovného, dopravy na závody a pravidelnou spolupráci
s mentálním koučem.
Díky poskytnuté dotaci můžeme poskytnout odměnu našim trenérům a dovolit si mít asistenty při
tréninku děti, což velmi zkvalitní trénink.

9) plavecký klub Příbram, z. s. - projekt Sportovní činnost mládeže v plavání 2020
Sportovní činnost mládeže v plavání - výcvik a výchova plavců pro kondiční a závodní plavání.

10) POTÁPĚČI ATOL, z.s. - Činnost mládeže
Našim cílem je sdružovat děti a mládež se zájmem o sportovní potápění a ploutvové plavání. Během
pravidelných tréninků si děti osvojí základy bezpečného plavání ve volné vodě, zásady při potápěni na
nádech, mají možnost vyzkoušet si přístrojové potápěni. Zdokonalí si plavecký styl a zlepši fyzickou
kondici. Při závodech pořádaných v rámci kraje si poměří své sIly s ostatními dětmi a podpoří si tak
přirozenou s
outěživost.

11) Powerlifting klub Takis Příbram z.s. - Činnost sportovních organizací 2020
Powerlifting klub Takis Příbram, který se zabývá silovými disliphnami, nabízí příbramské mláideži využiti
ve formě silového tréninku, vedení a účast na českých i mezinárodních závodech. Chceme tímto
projektem mládež motivovat, sdružovat ji v tělocvičně ve volném čase a tím ji vzdálit od pobytu na
ulicích, který často vede ke kriminalitě. Tímto chce náš klub nejen podpořit sníženi kriminality v Příbrami,
ale i pomoci snížit finanční zatíženi takto aktivní mládeže při účasti na soutěžích a závodech. Současně
chceme mládež vést ke správné životosprávě a zdravému a aktivnímu životnímu stylu.

12) PŘÍBRAM BOBCATS z.s. - projekt Podpora činnosti mládeže sportovního klubu Příbram
Bobcats

předpokládaný projekt je zaměřen na celoroční sportovní činnost mládeže na nejvyšší možné úrovni a
reprezentaci města Příbram v České republice, ale i v Evropě. Naše sportovní týmy se v příštím roce
budou opět účastnit ligy amerického fotbalu. Hráčky týmu budou v srpnu reprezentovat Českou
republiku na Mistrovství Světa v Dánsku.

13) SK SPARTAK Příbram, spolek - projekt SK SPARTAK - fotbalem k rozvoji mladé osobnosti
Celoroční fotbalová aktivita pro cca 230 mladých lidi do 23 let. Nejde o fotbal jako takový, ale celkový
rozvoj mladého člověka - disciplina, týmovost, odpovědnost, ... Tréninky, zápasy, turňaje, regenerace.

14) SK TRI klub Příbram, z.s. - projekt Tréninková a závodní činnost Tri klub Příbram z.s.
Tri klub Příbram zajišt'uje tréninkovou a závodní činnost členů Tri klubu.
Pravidelně probíhajÍ plavecké , běžecké i cyklotréninky , treneři zajišťuji podrobné plány pro sportovce

15) Spolek prevence a zdravého životního stylu - projekt Soutěžní týmy děti v oblasti aerobiku
Pravidelná dlouhodobá příprava dětí od 3 do 23 let v oblasti tělovýchovy a sportu zaměřená na závodní
aerobik - kategorie step, pod vedením profesionálnIch trenérů, včetně kompenzačního cvičeni a
regenerace.
Účast na soutěžích krajských a republikových.
Mistry s mistry - www.mistrYsmistrV.cz

CŠAE - FISAF - https://fisaf.cz
žij pohybem - https://www.ziipohybem.cz
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Děti v akci - https://ddmjm.cz/akce/2297-deti-v-akci-2019
Chodovké berušky - https://ddmim.cz/akce/2299-chodovske-beruskY-2019

16) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s. - projekt Podpora mládežnického sportu ve
Sportovním klubu Aerobic Oxygen Příbram v roce 2020

Cílem projektu je podpořit závodníky při závodní sezóně 2020 a podpořit děti, které cvičí jen pro radost.
Pro závodní oddíl má tento projekt za cíl hlavně podporu v celé závodní sezóně a zabezpečit pro tyto
nadané děti prostory pro závodění, výjezd na soustředěni a finančně zabezpečit celou závodní sezonu.
Závodní sezóna je totiž pro každou závodnici a její rodinu finančně velmi nákladná: tréninky, dresy,
hudba, choreografie, soustředěni, startovné, poplatky svazu, výjezdy na závody, ubytováni v místě
závodů, apod. Přestože Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z. s. patři mezi nejlepší kluby v České
republice i ve světě, závodnici si musí veškeré náklady hradit sami, respektive je hradí jejich rodiče, což
je pro rodiny těchto dětí velká zátěž. Děti, které se nevěnuji závodní činnosti a chodi k nám cvičit pouze
jednou týdně mají rádi pohyb. Proto se náš klub mimo jiné zapojil do projektu Českého svazu aerobiku
- Děti na startu. Děti na startu jsou celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy děti
předškolnIho a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základni pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a sIly. Závodní klub Oxygen Příbram patří mezi nejúspěšnější týmy v České
republice věnujÍcÍ se závodní činnosti ve sportovním aerobiku, fitness družstvech a taneční kategorii.
Úspěšně získává medailové urrústění od nejnižších soutěži až po soutěže pohárové, kvalifikační, MČR,
ME a MS. Cilové skupiny a cíle projektu: Dětem se věnují profesionálni trenéři, kteří jsou zároveň nejen
bývalými závodníky, ale hlavně odborníky v oboru tréninku dětí a mládeže pro tento sport. jejich
svěřenci procházejí propracovanými tréninkovými metodami, které vyvážené rozvÍjejÍ mladý
organizmus, až do vrcholné reprezentační úrovně. Dvakrát až třikrát ročně odjíždÍme mimo klub do
přírody. Tým trenérů je složen ze sportovních a kondičních specialistů, fyzioterapeutů, tanečníků a
choreografů. Závodní klub se zaměřuje především na fitness step aerobik a sportovní aerobik. Fitness
step aerobik je součástí vrcholné soutěže aerobikových skupin. Soutěže step aerobiku klade důraz na
využití štepů (cvičebni pomůcka), na němž jsou prováděny aerobicové prvky. Step aerobic také
obsahuje prvky sportovního aerobiku, které však nejsou tak četné. Sportovní klub Aerobic Oxygen
Příbram má jak jednotlivce, tak trojice. Zastoupeni má především ve věkových kategoriích 10 - 16 let.
Harmonogram projektu: Tréninky oddílu probíhají mimo sezónu 4x týdně před závody 6x týdně po 1,5
- 3 hodinách tréninku. Na počátku roku 2019 budeme s dětmi sestavovat nové závodní týmy pro
nadcházejÍcÍ sezónu 2018, připravovat nové závodní sestavy, navrhovat nové dresy, připravovat nové
závodní hudby. Během ledna musí být vše připraveno a naladěno na novou závodní sezónu. Během
února a března se musí vše vypilovat do nejmenších detailů, neboť' na konci března začínaji první
závody a nominace pro Mistrovství Evropy. jelikož náš klub se pravidelně mezinárodních závodů
zúčastňuje máme za cil nominovat se na mezinárodní závody i v roce 2019. Na podzim závodníky čekají
nejdCdežitějši závody a to Mistrovství České republiky a Mistrovství světa, kam bychom se rádi
nominovali.
Zdroje financováni projektu: Financování všech aktivit je převážně z členských příspěvků, které jsou

velmi vysoké. Každoročně klub žádá o dotace na městě a MŠMT.

17) Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s. - projekt Činnost SK Sporting Příbram v roce 2020
Cílem projektu je zajištění zdravého chodu a rozvoje klubu v roce 2020
- udržení chodu stávajících skupin v oddílu atletiky a v oddílu frisbee ultimate
- upevnění členské základny hlavně v kategoriích nejmladšího žactva
- kompletní zajištění tréninkového procesu atletů a frisbee především v žákovských a dorosteneckých
kategoriích
- zajištěni pronájmu sportovních ploch - 50m běžecký tunel a tělocvičny na ZŠ Školní v Příbrami,
Atletické hřiště Gymnázia Příbram, hřiště softbalového klubu, tělocvičny a sportovní haly v Příbrami
- zkvalitněni všech podmínek pro speciální tréninkovou činnost
- zlepšení materiálního zabezpečení tréninkového procesu a také vyšší zapojeni trenérů - specialistů
- přihlášení přípravek, mladších a starších žákyň a žáků a dorostenek do soutěží družstev v krajském
přeboru v atletice
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- přihlášeni mladších, starších žáků, dorostenců, juniorů a dospělých k přeborům středočeského kraje
jednotlivců a na veřejné závody jak v halové, tak v hlavní atletické sezoně
- uspořádáni atletických a frisbee soustředění pro různé věkové skupiny našich sportovců.
- zajištěni doprovodu a dopravy na soutěže
-v oddílu frisbee ultimate se zaměříme na rozšířeni členské základny a na účast na turnajích:
začátečnické víkendové turnaje v různých městech, + účast na české lize ultimate frisbee v těchto
kategoriích: MČR žen (women),MČR smíšených týmů (mix), MČR muži (open), MČR juniorky (women),
MČR junioři (open)

18) TC R.A.K., z.s. - projekt Podpora celoroční činnosti TC R.A.K., z.s.
Popis realizace projektu a harmonogram projektu:
Rok 2020:
Na taneční sezónu jsme se začali připravovat již v roce 2019, kdy děti trénuji jednotlivé variace, které

se postupně na základě tématu skládají do choreografie. S tanečníky se pracuje systematicky již od záři
2019. Dále se na konci roku začínají objednávat látky a připravovat kostýmy podle návrhů. V tomto
tempu se pracuje od záři až po prosinec 2019, kdy děti mají na konci prosince natrénované technické
prvky včetně variaci potřebných k přípravě choreografii.
Leden - Březen 2020: Dalším krokem jsou taneční soustředěni. Na tyto soustředěni se postupně zvou
děti (tanečnici) a začÍnajÍ se skládat choreografie do závěrečných podob tak, aby byl čas natrénovat a
dokonale procvičit jednotlivé obrazy a choreografické tvary a prostory. Ušiti kostýmů. Zkoušky kostýmů,
doladěni a dodělánI kostýmů. První zkoušky tanců v kostýmech. zajištěni licenci pro daný soutěžní rok.
Objednáni taneční obuvi a další administrativní věci spojené s účasti na soutěži.
Březen 2020: První soutěže, postupně začínají na regionálních mistrovstvích a pak se na základě
výsledků postupuje do dalších kol a bojů o celkového mistra republiky. Po ukončeni regionálnIch kol se
ještě pracuje na choreografiích hlavně po stránkách doladěni přesnosti a dokonalého výrazu a
provedeni tanečních výkonů. Trénuji se jak dětské, juniorské, tak i hlavni kategorie.
Květen - Červen 2020: Mistrovství Čech a na základě postupu i Mistrovství České republiky. jednotlivé
mistrovství se postupně konají po celé České republice. výsledky jsou uvedeny niže.
Červen 2020: Celovečerní představeni
Červenec 2020: příměstský tábor
Srpen 2020: Letní soustředěni které pořádáme pro děti již 13 let.

19) Tělocvičná jednota Sokol Příbram - projekt Činnost mládeže v sokole Příbram
Posláním a cílem naší činnosti je zvyšování tělesné zdatnosti, výchova našich členů k čestnému
jednání. Činnost zabezpečuje 63 trenérů a cvičitelů v mnoha oddílech a odborech

20) TJ Baník Příbram, z.s. - projekt Činnost mládeže v oddílech TJ Banik Příbram 2020
projekt je zaměřen na celoročnI realizaci veškeré tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže v
jednotlivých oddílech TJ. Jedná se o úhradu nákladů za nájemné sportovišť, cestovného, nákladů na
trenéry, soustředěni, na nákup sportovních potřeb a materiálu, na vodu a energie, na opravy vlastních
sportovních zařIzenI.

21) TJ Spartak Příbram, z.s. - Provoz a rozvoj oddílu házené v Příbrami
Provoz a rozvoj oddílu házené včetně zajištěni a pořádáni soutěží. Motivace děti ke sportu, zdravému
životnímu stylu a jejich výchova pro budoucí život. ZačleňovánI do kolektivu, psychycký i fyzický rozvoj
jedinců.

22) TK ROJA Příbram z.s. - projekt Podpora činnosti Tenisového klubu Roja Příbram v roce 2020
Tenisový klub Roja se celoročně aktivně věnuje péči o dětskou a mládežnickou členskou základnu ve
sportovní výchově na území města Příbrami. V současné době má TK Roja cca 179 aktivních členů,
kteří se pravidelně účastni soutěži organizovaných sportovními organizacemi, což je téměř
dvojnásobek, než v roce 2018. TK Roja žádá o dotaci 4000 000 KČ, která bude použita výhradně na
provoz sportovní činnosti klubu.
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23) Triatlon Team Příbram, z. s. - projekt Podpora mladých talentů
Cílem projektu je zIskánI finančních prostředků na podporu sportovní činnosti děti a mládeže, které jsou
členy triatlonového klubu Triatlon Team Příbram z.s.

24) TTC Příbram,z.s. - projekt STOLNÍ TENIS - TTC PŘÍBRAM
Projekt je určen pro děti a mládež od 6 do 19 let. Je přístupný po celý rok.
Obsahuje:

- pravidelné tréninky ve skupinách
(10 tréninkových skupin + přípravka 2 skupiny)

- turnaje mládeže
- soustředěni
- všeobecnou sportovní přípravu
- specializovanou sportovní přípravu
- program výuky pro rekreační i závodní formu trénováni
- kvalifikované vedeni tréninků trenérem licence "B
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'CŤ .. Tělocvičná jednota SOKOL Pňbram
, . zakladatel Memoňálu Bedňcha Šupč/ka Strana 1 (celkem l)

Vážený pane starosto
Vážená městská rado
Vážené zastupitelstvo

V Příbrami dne 11.2.2020

V minulém roce při schvalováni nových ,, Pravidel pro poskytování dotaci v roce
2020 . jsem vyjádřil na zastupitelstvu názor, že pravidla jsou nedokonalá a vykazují chyby,
které způsobují určitou nerovnost mezi jednotlivými sportovními kluby při využití
přidělených dotací.
Tento problém je zásadní v Sokole Příbarm.

Vzhledem k tomu, že sokolovnu provozujeme a nemůžeme si fakturovat sami sobě
nájem docház/k tomu, že velká část nákladůje neuznatelná a pmtijiným sportovním
klubům ztrác/me možnost použít dotaci na úhradu nákladů na sportovní plochu. Z tohoto
důvodu žádáme radu a zastupitelstvo města o zařazení pmvozn/ch nákladů sokolovny do
uznatelných nákladů (speciňkacl). jedná se o odvoz odpadu, mzdové náklady na úklid a
provoz sokolovny, nákup úk/idoyých a hygienjckých pmst/édků, opmyy budovy a
pň/eh/ých prostor.

Ostatní sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou nájem hradit z poskytnuté
dotace neomezeně. To se nám jeví jako nespravedlivé a éroto Vás žádáme o podporu a
odsouhlaseni naší žádosti.

Za Sokol Příbram Svatopluk Chrastina - místostarosta
)

l

l'

,,,l l
' l

.td','
ĹŇěstskÝ úřad

S

rrevmt. """"'j
= 18 -02- 2020

::.:"' /¥3

krát příloh

Generála Tesaříka 162 Tel.: 318 624 233
261 01 PNbram l wwvv.soko/pňbmm.cz

ČS a.s. Pňbram IČO: 42726077
č.ú 523288349iD800 DIČ: CZ42726077

h


