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Rada města
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V RM 04.05.2020

RM
l. re v o k u j e R.usn.č.101/2020 ze dne 10.02.2020.

ll.doporuču jex nedoporučujeZM
schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok
2020 - výchova a vzděláváni" formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejněni účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

|||.ukládáxneljk|ádá
zařadit tento materiál do programu ZM 18.05.2020.

Napsala: Mgr. Věra Holá

Návrhy na usnesení:

zm schvaluje x neschvaluje
poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 -
výchova a vzdělávání" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím 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 výchova a vzdělávání jsou zahrnuty
ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2020: ANO

Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou České republiky
v souvislosti s pandemií způsobenou koronavirem revokuje Rada města Příbram svoje usnesení
R.usn.č.101/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

R.usn.č. 101/2020
Rada doporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro
rok 2020 - výchova a vzděláváni" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávnlch smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění bezd/užnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejněni účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.



Dne 16.03.2020 měli členové Zastupitelstva města Příbram (ZM) projednat žádosti o dotace podané
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2020 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ"
schváleném Usn. č. 202/2019/ZM dne 09.09.2019. Tyto žádosti byly dne 29.01.2020 projednány
v Komisi pro výchovu a vzdělávání (KW) a dne 10.02.2020 v Radě města Příbram (RM).
RM R.usn.č.101/2020 navrhla ZM výši finanční podpory pro jednotlivé žadatele na jejich projekty.
ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 900.000,00 Kč (kapitola 777-
OŠKS, prvek 3488). "

V důsledku mimořádných opatřeni Vlády ČR a rozhodnutím zřizovatele byly v Příbrami od 11.03.2020
a následně 12.03.2020 uzavřeny všechny školy. S účinností od 12.03.2020 došlo k omezení
shromažďování osob a k zákazu společenských akci. Tato opatřeni zásadně zasáhla do života škol
i spolků, značně omezila jejich činnost a možnosti realizace podporovaných projektů. v současné
situaci, která se stále mění a vyvíjí v závislosti na aktuálním stavu šířeni koronaviru, není možné
předvídat rozsah uvolňováni mimořádných opatřeni vládou ČR. Dle aktuálně platného harmonogramu
uvolňování opatřeni ve školách a školských zařízeních by 11. května měla být zahájena individuální
výuka na základních uměleckých školách (ZUŠ), dne 25. května výuka a vzděláváni v ZUŠ v plném
rozsahu. V tento den, tj. 25. května, by měly být otevřeny i základni školy pro žáky 1. stupně, kteří se
budou účastnit organizovaných a zájmových aktivit nepovinného charakteru formou školních skupin.
Všechna tato mimořádná opatřeni vyžaduji ke svému zajištěni maximální organizační nasazení, a to
jak ze strany ředitelů škol, tak i pedagogických sborů. Provoz základních škol v plném rozsahu bude
pravděpodobně zahájen až s novým školním rokem. Prioritně bude zapotřebí řešit především
záležitosti nezbytně nutné pro co nejrychlejší znovuzavedení obvyklého režimu ve školách a zajištění
jejich běžného provozu. Lze tedy předpokládat, že většina plánovaných projektů se neuskuteční
vůbec, či pouze ve velmi omezeném rozsahu. Ředitelka ZUŠ TGM Mgr. Havliková již avizovala, že
každoroční akce SchoolStock se letos neuskutečni. Z tohoto důvodu byl RM předložen návrh
na revokaci usnesení RM a snÍženÍ původně navrhovaných částek na 50 %, u škol (základních,
mateřských, středních i základních uměleckých) na zrušení dotaci s tím, že ušetřené prostředky ve
výši 695.471,00 KČ by mohly být využity na pokryti neočekávaných nákladů vzniklých v souvislosti
s pandemií.

výše uvedený návrh byl projednán s předsedou Komise pro výchovu a vzděláváni Mgr. Králem.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 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.

Příloha: Přehled žádosti o dotace s návrhem KW, původním návrhem RM a novým návrhem RM



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: výchova a vzdělávání

(z rozpočtu lze podpořit max. 80 % uznatelných náklad ú výnaložených na projekt)
výše požadované

podpory výše dotace Návrh Původní Nový Revokovaný
. , , návrh RM z sníženýČ. Žadatel Projekt Specifikace nakladu Celkové náklady poskytnuté komise Poznámka návrh RM Poznámka

projektu v Kč , 10.02.20 návrh (KČ)
v Kč v % v roce 2019 (KČ) (kč) (Kč)

-. · C, výtvarný materiál, pomůcky na tvoření a1. Mateřská škola, Pnbram Spolu ňam to pu'd" realizaci výstavky 42 000,00 33 600,00 80 43 644,00 27 055,00 27 055,00 O O
VIl, Bratří Čapků 278 líp

vstupné na divadelní a hudební představeni v
MŠ i mimo ni, včetně dopravy, nákup kytary a

. Písnička se zpívá, Orltových nástrojků, předplatné časopisu2. Materská škola Klubíčko . . . . 56 000,00 44 800,00 80 34 518,00 35 827,00 35 827,00 O Opohadka se povÍda Sluníčko do tříd, nákup knih a odborných
publikaci

",' " ' Základni škola, Příbram -
!3: Březové Hory, výukový mBot nákup stavebnice mBota 80 000,00 64 000,00 80 0,00 44 827,00 ' 'oce 2019 44 827,00 O O

.. ' Prokopská 337 nežádali
Základní škola, .. . . pronájem divadla, ubytováni, doprava a

4. Příbram VIl, Podpora zajmu žak" stravné pro žáky školního orchestru, odměny 121 000,00 80 000,00 66 62 349,00 62 653,00 62 653,00 O O
28. října 1 o umění pro odborné lektory a ljčinku!ĹcÍ
Základní škola, Rozvoj technické kurzovné na projektové dny pro ZŠ v

5. Příbram VIII, . , 122 000,00 80 000,00 66 19 661,00 67 065,00 67 065,00 O O
Školní 75 gramotnosti TECHAK, doprava žáku

dřevěný materiál, řezivo, kres¶c1 potřeby,
plátkové zlato a stříbro k pozlacování dřeva a

. . pojivo plátků, olej na povrchovou úpravu6. Waldorfská škola Příbram, Řezbárske dřeva, ochranné pomůcky (rukavice, brýle), v roce 2019

MŠ, ZŠ a SŠ 'ympozium - Madona 29 215,00 23 372,00 80 0,00 20 109,00 . . 20 109,00 O Osochařská hlína, kreslicľ papíry, řezbářská nezádah2020 dláta, motorová pila včetně přislušenstvĹ olej

a benzín do motorové pily, odměny pro
přednášejÍcÍ

technické zabezpečení, (el. energie, zvučení), Dle sdělení
Základní umělecká škola, propagace, dokumentace, odměna pto

7. Příbram l, nám. T. G. SchoolStock 2020 moderátora, zajištěni zázemí pro účinkujÍcÍ 50 000,00 40 000,00 80 36 077,00 36 180,00 36 180,00 O O ředitelky školy se
Masaryka 155 (stany), zajištění mobi|nľho WC pro veřejnost, :":::k"u:::n·

odměny pro účinkující
"E Gymnázium, Příbram, Nová média a mobilní mobilní pHslušenstvl, přenosová technika, 83 000,00 66 400,00 80 60 203,00 53 100,00 60 000,00 O O

Legionářů 402 žurnalistika studiové vybavení

pronájem divadla A. Dvořáka, výroba a nákup

. . kulis, rekvizit, kostýmů, půjčovné kostýmů,Gymnazium pod Svatou Den divadla 2020 - reklama (letáky, inzerce), spotřební materiál
9. Horou, Příbram ll, . . . 90 000,00 72 000,00 80 66 410,00 60 755,00 60 755,00 O O

Balbínova 328 Sladká Francie (papir, tonery do tiskárny, lepenky, netkanétextilie), nákup archivačních médií a bannerů
k prezentaci výstupů



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: výchova a vzděláváni

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

. Původní Nový .podpory Vyše dotace Návrh . Revokovaný
. Celkové náklady . návrh RM z sníženyČ. Žadatel Projekt Specifikace nákladu i - poskytnuté komise Poznámka návrh RM Poznámka

pro ektu v Kc , 10.02.20 návrh
v Kč v ",, v roce 2019 (KČ) (KČ)(KČ) (KČ)

Obchodní akademie a . . . . .
. . Podamnľ Příbram - odměny soutěžichn, kancelářské potreby pro10, Výššľ odboma sko|a? veletrh fiktivních firem ňktivní firmy, vybavení stánků na veletrhu, 27 700,00 17 700,00 64 11 207,00 15 814.00 17 700,00 O O

Příbram I, Na Příkopech .. .
104 2020 material (lamina, tonery, propagace

N Střední průmyslová škola a
'"' V?ŠŠÍ odborná škola, Robotronika pořizenÍ materiálu na stavbu robotů 50 000,00 25 000,00 50 22 246,00 22 026,00 22 026,00 O O

,..,É! Příbram ll,
". ; Hrabákova 271

Integrovaná střední škola materiál na vlastni výrobky žáků v různých
12, hotelového provozu, Váš den odborné oborech - výtvarný materiál (aranžé'), 52 200,00 41 760,00 80 0,00 30 401,00 30 401,00 O O " 'oce 2019

obchodu a služeb, Příbram, praxe suroviny na výrobu perníčků (cukrář), koktejlů nežádali
Gen. Tesaříka 114 (čÍšník), další potraviny (kuchař)

pronájmy přímo související s projektem,
příspěvek na energie, doprava na oddílové

Junák - český skaut, . .. výpravy, spotřební materiál (výtvarné potřeby,
. Ce|oročnl cínnost a13. středisko Clan Hiawatha . . kancelarské potreby), drobné odměny, 165 000,00 40 000,00 24 26 513,00 32 209,00 32 209,00 16105 16105

. letní tabory 2020 l ·Příbram z.s. pomůcky potřeby na tábor (nářadí, sportovni
náčinľ,drobný materiál), nákup a oprava
pomůcek

. . . doprava, vstupné a ubytováni v rámci výpravjunák - česky skaut, Skautské schůzky a . . . .
. . . skautských oddňu, nakup nezbytného14. středisko Hiawatha Příbram výpravy pro děti a , . . 94 000,00 23 000,00 24 24 770,00 17 887,00 17 887,00 8944 8944

. . mater|á|u a drobného vybaveni (zdravotnickéz.s. mládež z Příbram . .potreby,výtvarné potřeby, nařadl, hry)

odměny vedoucím kurzu, lektorům a
Využití Dětského přednášejÍcÍm, pronájem vozidel, objektů a
dopravního hřiště k prostor, pohonné hmoty pro doprovodná15. Autoklub Příbram v AČR . . . . . 66 000,00 20 000,00 30 20 278,00 15 001,00 15 001,00 7501 7501
vzdelaváni děti a vozidla, ceny a poháry pro učastniky,
mládeže spotřební materiál k zajištění cyklokurzu,

náplně do tiskáren

. . . příspěvek na pobyt pro žáky a studenty sMezlnarodnľ letni .
. trvalým bydlištěm v Příbram nebo studujÍcÍmČesko - ruské centrum škola s výukou . . .

16. . . v Příbram a na doprovodný program pro 865 000,00 70 000,00 8 34 504,00 49 030,00 35 000,00 17500 17500zapsaný spolek ruského a českého .. . .. .ucastníky (vstupne, jizdné, upomínkovejazyka předměty a ceny do sportovních soutěží)

. . . pronájem tábořiště a vybaveni, nákup17. Charita Příbram L!tn| tabor Charity ,ýtvarných potřeb, doprava a vstupné pro děti 108 500,00 51 000,00 47 34 709,00 36 284,00 36 284,00 18142 18142Příbram a doprovod v rámci výletů

ŘImskokatolická farnost u
. . propagace, odměny pro umělce a18. kostela Nanebevzeti Panny VIte, co je Advent? - i· 51 000,00 18 000,00 35 6 592,00 12 409,00 12 409,00 6205 6205prednáše |cÍchMane Příbram - Svata Hora



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: výchova a vzděláváni

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

.- Původní Nový .podpory Vyše dotace Návrh . Revokovaný
. Celkové nákl,ady , návrh RM z sníženyČ. Žadatel Projekt Specifikace nakladú j poskytnuté komise Poznámka návrh RM Poznámka

pro ektu v KČ 10.02.20 návrh
v Kč v °/ v roce 2019 (Kc) (KČ)" (KČ) (KČ)

počítač a přísWšenstvi (včetně softwaru),
projektor, pomůcky a pokusné sady (nákup,

19. Spolek DaR Pro radost z učeni zapůjčení), materiál na výrobu pomůcek, 111 000,00 80 000,00 72 115 220,00 41 033,00 41 033,00 20517 20517
výtvarný materiál, kancelářské potřeby, toner
do tiskárny, propagace, nájem, odborná
literatura
zdravotnické a záchranářské vybavení,

Vodníkova pravidla zdravotnický spotřební materiál (Čtverce,
20, MS VZS ČČK Příbram bezpečného chování dezinfekce, baterie atd.), vzdělávací kurzy, 80 000,00 64 000,00 80 47 651,00 38 121,00 38 121,00 19061 19061

u vody 2020 odměny pro instruktory, pronájem učeben,
tělocvičny a bazénu, propagace

. . kancelářské potřeby, odborná Iitaratura,21. Magdaléna, ap.,, :Žděláván| pedagogu školeni lektorů, tisk metodik, grafická úprava 101 000,00 53 000,00 52 0,00 31 570,00 ' '??" 2,019 36 814,00 18407 18407
manuálu, odměny pro lektory nezadali

Základní umělecká škola noty, nájemné, odměny umělců a lektorů,
22. při Waldorfské škole Co Čech, to muzikant doprava a vstupné žáků a jejich doprovodu do 28 032,00 22 000,00 78 7 797,00 15 167,00 15 167,00 7584 7584

Příbram, z.s. muzea a na vystoupení

'3, Technická akademie dětí a Virtuálni a rozšířená nákup virtuálních brýlí Leňovo Mirage Solo a 174 488,00 79 590,00 46 0,00 52 674,00 ' 'oce 2019 52 674,00 26337 26337
-, . , . mládeže, z.s. realita ve výuce holografických kostek Merge Cube nežádali

. . Výtvarná soutěž . .Hasičsky záchranný sbor . . , . ceny pro vítěze (kreahvnľ hračky, výtvarné v roce 2019 15.4.20 - storno24. . . . "Prace hasičů tak, jak 11 000,00 8 000,00 73 0,00 6 353,00 .. . 6 353,00 O O . .Stredočeského kraje ji vidím já" potreby, knihy) nezadali žádosti (mail)

25. SK SPARTAK Příbram, Vzdělávání a výchova odměny |?ktorům, p!onáj"!n výukových v roce 2019
spolek trenérů p'ostor, tiskoviny (výukový materiál, 100 000,00 80 000,00 80 0,00 40 592,00 . 40 592,00 20296 20296

pozvánky, letáky) nežádah

26. 19. přední hlfdka Royal Lodě pro táborníky z nákup vybavení - nafukovací kajaky, dvojdílná 42 700,00 34 160,00 80 0,00 23 173,00 v roce 2019 23 173,00 11587 11587
Rangers Royal Rangers pádla, plovací vesty, ruční pumpy nežádali

Česko-německá
vzděiávaci publikace . . . . .27. pro děti o Příbrami, 4. tisk vzdelavaci pubhkace 50 000,00 25 000,00 50 16 192,00 12 685,00 12 685,00 6343 6343

vydání

CELKEM 2 850 835,00 1 256 382,00 900 000,00 900 000,00 204529 204529
_ . . . .Původní stav

K rozděleni 900 000 KČ 204 529,00 KČ
Rozděleno 900 000 KČ
Nerozděleno O KČ

Nový návrh
Témata: výchovně vzdělávací projekt

Projekt podporujÍcÍ technické vzděláváni

Zpracovala: Mgr. Věra Holá, OŠKS


