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Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Revokace R.usn.č.131/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 Kulturní aktivity

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města
Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 04.05.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.297/2020
Rada
I. revokuje
R.usn.č.131/2020 ze dne 24.02.2020.

ll. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2020 - Kulturní aktivity" formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci 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.

lll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020.

Napsala: Dagmar janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvalujeX neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 -
KulturnI aktivity" 'formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého 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.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Kulturní aktivity 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.131/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

Rada
l. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok
2020 - Ku/turn/ aktivity" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veře/noprávn/ch
smluv o poskytnuti dotací za podmínky splnění bezd/užnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organlzac/m jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
//. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.

V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou České republiky
došlo s účinnosti od 12.03.2020 k omezeni shromažďování osob a k zákazu kulturních a
společenských akcí. Tato opatření zásadně omezila spolkovou činnost a kulturní život také ve městě
Příbram.



Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace podané v rámci vyhlášeného ,,Programu
pro poskytováni dotací pro rok 2020 - KULTURNÍ AKTIVITY" schváleném Usn. č. 203/2019/ZM. Tyto
žádosti byly dne 08.01.2020 projednány v Komisi kulturní, letopisecké a památkové a dne 24.02.2020
Radou města Příbram. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši
1.600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3465).
Tímto materiálem předkládá rada města nový návrh na rozděleni dotací v oblasti Kulturní aktivity
snížený o 40 %.

Město Příbram si váží práce fyzických osob i místních spolků, kteří ve svém volném čase nezištně
přispÍvaji k rozvoji kulturního a společenského života ve městě. Koronavirová pandemie má ale tvrdý
dopad na intenzitu činnosti spolků, na možnost realizace kulturních a společenských akci vůbec či na
jejich zásadní omezení.

K dnešnímu dni není jisté, kdy a v jakém rozsahu budou mimořádná opatřeni uvolňována. Některé
akce plánované na rok 2020 se nebudou moci uskutečnit vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.
Ustala také samotná spolková činnost. Lze předpokládat, že za těchto okolností budou náklady na
činnost spolků výrazně nižší, než tomu bylo v předchozích letech. Rada města proto předkládá návrh
na plošné snížení původně navrhovaných částek v dotačním programu KulturnI aktivity 2020, a to o
40 %. Ušetřené prostředky ve výši 640.000,00 KČ by mohly být využity na pokryti neočekávaných
nákladů města vzniklých v souvislosti s pandemií.

výše uvedený návrh byl projednán s předsedou Komise kulturní, letopisecké a památkové p. Milanem
Hrudkou.

Návrhy specifikací nákladů uvedené v tabulce Kulturní aktivity 2020 byly jednotlivými žadateli
odsouhlaseny.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací 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.

Příloha: tabulka - přehled žádostí o dotace



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

výše požadované Původnf . .
Náklady novy navrh Schváleno

Poř. i j podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM RM - snlžení .
. Žadatel Pro ekt Speciflkace nákladů pro ektu v rnrp 2019 komise (KČ) komise (KČ) ze dne l ZM (Kc)C. Kč l 24.02.2020 "a 60 %

V Kč V %

pronájem prostor pro zkoušky souboru a V roce 2018
realizaci divadelních představeni, pronájem byla dotace

elevace, odměny externím divadelním
přiznána na

. .. souborům, náklady na osvětlení a ozvučeni l
stejný projekt

1 Divadlo Tomase Bílka 2020 . . '. 120 000 90 000 75% 70 000 63 000 .. . 63 000 37 800odmena pro moderatora, propagace (graficky jinému
návrh, tisk a výlep plakátů), náklady na inzerci subjektu -

v místních médiích, kancelářské potřeby Gymnáziu
(papír, toner) pod Svatou

Horou

Prokopská pout': výroba pamětních odznaků,
pronájem elektrocentrály, pronájem kočáru a
koní, odměny pro účinkujIcĹ poplatky OSA,

Cech příbramských náklady na osvětlení a ozvučení
horníků a hutníků, z.s. . . .. Celoroční činnost: doprava, ubytováni a

2 Husova 424
Celorocni cinnost Cechu ' " "l ' " ' 'reg|stracn| poplatky na hornickych setkanich
PHH v oblasti hornicko- .. . . . . ' 416 000 160 000 38% 80 000 91 000 91 000 54 600

ri r VI- . . . opravy kro,u, nakup a udrzba pomůcek na261 01 P"'b am hutníckych tradic
.- . . . -Březové Hory trachcni hornicke akce, vence a kytice na

IČO: 48954390 pietní akce
Ostatní kulturní akce: pronájem prostor,
odměna pro účinkujicĹ poplatky OSA, náklady
na osvětlení, ozvučeni a videozvučeni

poplatky za dopravní značení, pronájem

. autotrenažéru, náklady na ozvučeni, pronájemCOWARNA, z. s. technického zajištěni (mobilní toalety,
Komenského náměstí lX. Ročník Česká Route 66 vysílačky, ploty, zábrany, stany, |aViCe)g 163 000 49 000 30% 45 000 39 000 39 000 23 400

3 389 261 2020 odměny pro účinkující, záchranná služba a
01 Příbram hasičský dozor, trofeje a medaile, propagace
IČO: 05803659 akce (grafický návrh, tisk a výlep plakátů,

výroba bannerů)

Double Cookies, z.s. pronájem prostor na tréninky a vystoupeni,
Havlíčkova 178/2

. odměna cvičitelům, nákup oblečeni pro děti4 266 01 Beroun - Double Cookies z.s. . . . . . . . ' 155 800 63 158 40% 20 000 15 000 15 000 9 000naklady na ubytovani detí vcetne nutného
Centrum doprovodu na turnajích a soustředěních
IČO: 06334181

celoroční činnost výtvarného pronájem prostor k činnosti kroužku a k
5 kroužku pro děti a mládež v výstavám, výtvarný materiál, materiál na 35 000 20 000 57% 15 000 10 000 10 000 6 000Domě kultury Příbram realizaci výstav
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

výše požadované Původní
" i Náklady novy návrh SchválenoPor.

, j
podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM RM - snížení

. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů pro ektu v mře 2019 komise (KČ) komise (KČ) ze dne l ZM (Kc)c. KČ na 60 "o
V Kč V % 24.02.2020

náklady na nákup/pronájem pódia, náklady na
nákup/pronájem aparatury na osvětleni a

FRAM park s.r.o. ozvučeni, náklady na nákup/pronájem
Skalka 3 OŽIVENÍ CENTRA STARÉ technického zajištěni akcí (stany, zastřešení 263 000 65 750 25% 36 000 48 000 48 000 28 8006 261 01 Drásov PŘÍBRAMI pivní sety, lavice), propagace (grafický návrh,

IČO: 03785009 tisk a výlep plakátů), odměny účinkujickn,
poplatky OSA, pronájem prostor, věcné ceny
do soutěži

pronájem prostor, osvětleni a ozvučeni akci,

. . . odměny účinkujícím, propagace (grafický
Otevřena scéna (Open stage)

. . . . . .- - . .7 2020 navrh, tisk a vylep plakatu, tistena inzerce), 180 000 90 000 50% 26 000 39 000 39 (JOO 23 400
odměny pro pořadatelskou službu (montáž a
demontáž pódia, pomocné práce)

Gymnázium, Příbram,
Legionářů 402 Výměnný koncertní projekt

8 Legionářů 402 Gymband - Manly Campus letenky a vÍza 656 995 190 000 29% 30 000 145 000 145 000 87 000
261 01 Příbram VII Jazz Orchestra Sydney 2020
IČO: 61100226

Spojeni tancem - 10 let pronájem prostor pro trénink a vystoupeni,
9 .. . propagace (grafický návrh, tisk a výlep 68 000 28 400 42% 20 000 10 000 10 000 6 000

pribramskeho tance . , . .plakatui odmeny lektorům
Hudební festival - honoráře účinkujícim, poplatky OSA,

10 45. Příbramský Huntík propagace (grafický návrh, tisk a výlep 82 500 58 000 70% 42 000 39 000 39 000 23 400
Zdenka Hejkdika plakátů), náklady na ozvučeni
Za příběhy FrantiškaZahrádky - Po stopách tisk mapek a letáčků, tisk fotografií k výstavě

11 .. . . .. . . . ' 151 000 69 000 46% 8 000 13 000 13 000 7 800
pohtickych vězňů 70 let od vylep plakatu
akce K

propagace (grafický návrh, tisk a výlep
12 Zpívání u jesliček plakátů), dotisk zpěvničků, kancelářské 25 000 7 000 28% 5 000 3 000 3 000 1 800

potřeby

'i ' '
13 Ježata 2020 prona em studia a prostor pro vystoupěňL 80 000 60 000 75% 12 000 12 000 12 000 7 200

nákup a opravy kostýmy

Kiwanis klub Příbram . . . . .
z.s. propagace akci(graficky navrh, tisk a vylep
Družstevní 277 Celoroční činnost Kiwanis plakátů), tvorba a údržba webových stránek,

W. .. pronájem domény, kancelářské potřeby, 90 000 58 500 65% 10 000 10 000 10 000 6 00014 261 01 Příbram V- klubu Pribram
odměny účinkujícim, věcné ceny do soutěží,Zdaboř .. .

IČO: 69766711 doprava, pronajem prostor na ku|turn| akce
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

výše požadované Původní
. Náklady . novy návrhPor. i ' j podpory Dotace v Navrh Poznámka návrh RM . Schváleno

č, Žadatel Pro,ekt Specifikace nákladu pro ektu v . RM - snfzenľ .KČ rnre 2019 komise (Kc) komise (KČ) ze dne l ZM (Kc)
V Kč V % 24.02.2020 "a 60 'O

Klub vojenské historie pronájem prostor na pořádáni akcí,
Příbram z.s. kancelářské potřeby, ceny do soutěží, nákup
Pod Kovárnami 360 Činnost klubu vojenské pohonných hmot, přeprava techniky, nákup 150 000 80 000 53% 55 000 67 000 67 000 40 200

15 261 01 Příbram VI- historie Příbram v roce 2020 munice a pyrotechniky, zápůjčka a pronájem

Březové Hory zbrani a techniky, oprava a údržba pomníků a
IČO: 67672965 památniků v CHKO Brdy

pronájem prostor pro činnost taneční skupiny

- · i - · . .-. . a na vystoupení, propagace (grafický návrh,Koňasova Eva Rozvo tanecni skupiny Zaríci . . . ,
. . . . tisk a vylep plakatu), foto a16 Ostrov 21 zeny Příbram a detskeho . . .

262 72 tanečního kroužku Čiperky videodokumentace, tvorba a udrzba 48 000 38 400 80% 10 000 10000 10 000 6 000
.. . webových stránek, ozvučeni a osvětleni,IČO: 65599136 pri DOM Příbram . .

poplatky OSA, odmeny pro hudebni doprovod,
výroba kostýmů

Lesní mateřská škola
Kozičínský Klabánek f ' ' ' '

propagace (gra icky navrh, tisk a vylep
17 z·s· Slavnost sv. Martina, . , . ... .. . ..

... ... . .. plakatu), odmeny uclnkuj|clm, material pro 11 000 6 000 55% 6 000 3 000 3000 1 800Koz|c|n 13 Koz|clnsky adventni jarmark . . .
. výtvarne dílny261 01 Příbram

IČO: 06149189
Matice Svatohorská . . . . . .

. , . . . . .. nakiady na graficke zpracovani a výrobu CDSvata Hora 591 CD 'Zp|van| u jeshcek na . .
18 . . s koledami za doprovodu nových 180 000 50 000 28% 10 000 10 000 10 000 6 000261 01 Příbram Svate Hore" .

IČO: 70829071 svatohorskych varhan

i j " ' propagace (grafický návrh, tisk a výlepMo se ova Milada Výstavy výtvarného umění v plakátů), náklady na energie v galerii, odměny
19 Mixova 420 r galerii "V Potoční" v roce pro přednášející, fotodokumentace, odměny 161 000 70 000 43% 20 000 15 000 15 000 9 000

261 01 Přib am Ill 2020 ' ' " ' '
IČO: 40905951 pro galeristu a kuratora, material spojeny s

realizaci výstav, odvlhčeni galerie

náklady na tisk fotografii, věcné ceny pro
20 Činnost fotoklubu Uran vítěze fotografických soutěži, pronájem 13 350 8 000 60% 7 000 5 000 5 000 3 000

prostor pro výstavy na území města Příbram

MS VZS ČČK Příbram komise navrhuje
Nádvoří Msgre. Korejse - . . . .. . . ... .. . nepřidělit dotaci

261 Spolecenske setkani pronajem salu, odmeny ucinkuµcim,21 642
. . zástupců IZS - společenský propagace (grafický návrh, tisk a výlep 30 000 24 000 80% O O

j"dná 'e o O O
01 Příbram V1-Brezove . . komerční akcivečer 2020 plakatů) -
Hory pro uzavrenou
IČO: 22879676 společnost
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

výše požadované Původní .
Poř. i Náklady podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM novy návrh Schváleno

. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů projektu v . . RM - snfžení ZM (KČ)c. KČ rnm 2019 komise (Kc) komise (Kc) ze dne na 60 %
V Kč V % 24.02.2020

MUZIKA PŘÍBRAM pronájem (prostory, pódium, zastřešeni,
spolek mobiliář, LED obrazovka), odměny pro

22 Poštovni 6 MUZIKA Příbram celoroční účinkujÍcÍ, ozvučeni a osvětlení, propagace 285 000 128 250 45% 90 000 96 000 96 000 57 600
261 01 Příbram V- činnost (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), energie,
Zdaboř úklid, doprava, poplatky OSA, odměny pro
IČO: 05066701 pořadatelskou službu

propagace (grafický návrh, tisk a výlep
plakátů), grafický návrh a tisk programů a

Náboženská obec XVII. Festival pěveckých diplomů, nákup hudebních nástrojů a
Církve československé sborů Příbram, 20. výročí notových materiálů, pronájem prostor, výroba
husitské v Příbrami VI. - Komorního sboru Mistra DVD a CD, doprava na koncerty a

23 Březové Hory Jakoubka ze Stříbra a další soustředěni, odměny pro moderátora, 150 000 120 000 80% 35 000 87 000 87 000 52 200
Prokopská 314 kulturní a koncertní činnost přednášející a umělce, fotodokumentace,
261 01 Příbram NOCČSH Příbram - Březové ozvučeni, kancelářské potřeby (toner, papír
ičo: 61905291 Hory při 100. výročí cšsh do tiskárny), doprava a ubytováni na

soustředěni sboru, odměny pro děti na Noc
kostelů

Obec baráčníků Škvrňov .. ..
-· ' i · -· . doprava, oprava a odkup kroju, pronajemPříbram, Nad Litavkou Rozvo spolkove clnnostl, . . .

- · -· r prostor na ku|turn| akce, vstupne do ku|turn|ch24 473, cebrocni cinnost, akce p o . . . 140 000 50 000 36% O 10 000 10 000 6 000
pametihodnosti, propagace (graficky navrh,261 01 Příbram, deti a seniory . . . ... .. .

IČO: 00464767 tisk a vylep plakatu), odměny pro uc|nkuj|cl

Pivovar Cz, s.ř.o.¶ Večery s pivovarem na :::::,
25 Vodňanský 144, Nováku 11 7 2020, 1 8 2020 odměny pro účinkujíci 45 000 10 000 22% O O vyřazení O O

261 01 Příbram
IČO: 01596322 a 22.8.2020 pozdní dodání

písemné formy

Ponton, z.s.
Školní 176/1 výtvarný materiál, věcné ceny, propagace

26 312 00 Plzeň - Bedněni 2020 (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), odměny 44 962 32 000 71% 15 000 15 000 15 000 9 000
Doubravka lektorům
IČO: 64355756

Příbramská filharmonie, pronájmy zkušebních a koncertních prostor,
z.s. Láz . . .. - . propagace (grafický návrh, tisk a výlep

27 č. . 184 Ce]orocn| cinnost Príbramske . . . .. . .p . plakatu), notový material, doprava, ubytovani 384 500 200 000 52% 100 000 144 000 130 000 78 000
262 41 filharmonie během soustředění, odměny (dirigenti, externí
IČO: 04840054 umělci), kalafuna, struny, mobilní osvětleni

. . , .



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

. výše požadované Původní . .. Naklady novy navrhPor. , . podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM Schváleno
. Žadatel Projekt Specifikace nákladů projektu v . . RM - snížení

. rnre 2019 komise (KČ) komise (Kc) ze dne l ZM (Kc)c. Kc na 60 °
V Kč V % 24.02.2020 '

propagace (grafický návrh, tisk a výlep
Příbramští betlémáři, plakátů), grafický návrh spolkového
z.s. - . -. zpravodaje a ostatních propagačních

28 Čs. Armády 145 Ce|orocn| činnost a
261 01 Příbram propagace spolku materiálů, nákup spotřebního materiálu k

130 000 96 000 74% 50 000 48 000 48 000 28 800
výstavám, pronájem klubové místnosti a

IČO: 61904481 výstavních prostor, nákup odborné literatury,

nákup betlémů a medaili

materiální náklady (TV modulátor, PC, ŠD
projet

,
. . neodpovída. ., karty, AKKU, TV filtr, vysí|ac| antena), l '29 ( Televizní vysdáni pro Pribram . . . . 600 000 90 000 15°o O O cdům O O

te|ekomun|kacn| poplatky, naklady na .. . dotacního
dopravu, mzdově naklady

projektu
I JU lu ,,

u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - propagace (grafický návrh, tisk a výlep

30 Svatá Hora Břizovské slavnosti 2020 plakátů), bannery, tiskoviny, autorské 55 000 40 000 73% 20 000 20 000 20 000 12 000
Svatá Hora 591 poplatky, odměny účinkujíchn a pořadatelům
261 01 Příbram It
l X m 'n " " " "" 1

Sdružená obec ..
·- · " ' i · -· . pronajem prostor, doprava, vstupné dobaracníku "Třemosna" Rozvo spolkove c|nnostl kulturních pamětihodnosti, kancelářské

31 Březové Hory celoroční činnost, akce pro . .. . . 171 000 70 000 41% 20 000 20 000 20 000 12 000
- . . . potreby (toner, kancelarsky papir), renovacePříbram deti a seniory i' " j' "

IČO: 00464759 praporu, opravy kro u a je ich vykup
SdruZeni občanu a . . .,
.. - . fotodokumentace, spotrebni material napratel Zdabore, zapsaný Občasník, kronika obvodu, výrobu Zdabořského zpravodaje, tisk a

32 :%:|::ř,ká 27 společenská a kulturní knihařské práce, předplatné tiskovin, věcné 30 000 24 000 80% 20 000 20 000 20 000 12 000

. činnost dary pro jubilanty Zdaboře, drobné věcné261 01 Příbram . .
SÁjctg84š'bzg, "eny pro akce s deťmi
dobrovolných hasičů 'i r ' '

. . . .. prona em prostor, p opagace (graficky navrh,Orlov Ce|orocn| ku|turn| cinnost . . . . . ,33 tisk a vylep plakatu), odmena za hudební 36 000 28 800 80°/ 15 000 15 000 15 000 9 000Orlov 111 SDH Orlov 2020 . . , . °
.. vystoupeni, maskerske potreby a kostýmy261 01 Pribram

dobrovolných hasičů skákací hrad, propagace (grafický návrh, tisk
34 Žežice Sbor dobrovolných hasičů - a výlep plakátů), diplomy, medaile, drobné 18 000 14 400 80% 9 000 9 000 9 000 5 400

Žežice 123 kulturní akce věcné ceny pro děti, výtvarné potřeby,
261 01 Příbram kopírováni
IČ.0· 06564844
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity

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

výše požadované Původní
Poř. j Náklady podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM "ovy návrh Schváleno

č, Žadatel Pro'ekt Specifikace nákladů projektu v . . RM - snfženľ .
KČ rnrr 2019 komise (KČ) komise (KČ) ze dne i ZM (Kc)na 60 %

V KČ V % 24.02.2020
pronajem prostor, propagace (gratlcky navrh,

Společnost občanů a tisk a výlep plakátů), ozvučeni a osvětlení
přátel Březových Hor . . .. akci, hudební a ostatní kulturní vystoupení,
z.s. Ce|orocn| činnost .V . .poplatky OSA, kancelarske potreby (tonery a35 . Spo|ecnost| občanu a pratel .. . . , 90 000 72 000 80% 70 000 53 000 53 000 31 800
Prokopska 14 . . kancelarsky papir), opravy hrobu na
261 01 Příbram Brezových Hor v roce 2020 Březohorském hřbitově, tisk Březohorských
IČO: 70898693 střípků, odměny pro hhdaci službu, odměny

nrn nnřŕídahMsknu s||l?r)l| kYřlin\/ na nidní

SPOLEK CHAIRÉ, . .. pronájem zkušebních prostor a prostor pro
36 Milínská 123, KuItur,ni cinnost souboru koncertní činnost, údržba kost'mů a nástrojů, 75 000 50 000 71°/ O 18 000

- Chaire y o 10 000 30 000261 01 Příbram odměny pro účinkujÍcÍ, doprava

Prokopská pout': odměny účinkujiclm,
poplatky OSA, pronájem mobiliáře.
Sv. Martin: ozvučeni a osvětleni akce,

Spolek Prokop Příbram odměny pro moderátora a účinkujÍcÍ
nádv.Msgre.korejse 155 Pietní akty: odměny pro účinkujÍcÍ,37 Spolek Prokop Příbram 2020 Ostatní: kancelářské potřeby (toner, papír), 400 000 200 000 50% 132 000 125 000 125 000 75 000
261 01 Příbram VI
IČO: 47074337 propagace (grafický návrh, tisk a výlep

plakátů), ceny do soutěži (medaile, poháry,
drobné školní potřeby), údržba krojů, doprava
na akce spolku, pronájem koní a kočáru,
pronájem štoly

Spolek pro rozvoj casti ., . ,
města Příbram - Kozičín pronajem prostor, ozvuceni a osvětleni,

.-. ... . . odměny účinkujichn, propagace (grafický38 Kozlc|n 13 Koz|c|nske slavnosti 2020 . . . . , .. . 23 000 18 400 80% 15 000 10 000 10 000 6 000
261 01 Příbram navrh, tisk a vylep plakatu), pronajem stanu,
|ČO- ??84?934 pódia a laviček

pronájem prostor, doprava na akce, provoz
Spolek Rakovnicko- železničních vozidel, pronájem železničních
Protivinská dráha Celoroční činnost spolku vozidel, propagace (grafický návrh, tisk a

39 Bratří Čapků 330 Rakovnicko - Protivínská výlep plakátů), výroba pamětních jízdenek, 80 000 60 000 75% 40 000 39 000 39 000 23 400
261 01 Příbram dráha v roce 2020 pamětních listů a razítka, odměny za hudební
IČO: 22676040 a divadelní vystoupení, vydáváni tištěných

materiálů
SPOLEK TANEC S .
RADOSTÍ, poplatky OSA, výroba roll-upu, propagace

Celoroční činnost Spolku (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),40 Na Valdeku 172, . . . 58 200 46 560 80% O 10000 10 000 6 000
-. tanec s radostí prenosný reproduktor, odmena pro261 01 Příbram

IČO: 05571367 choreografa
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[
Žádosti o finanční podporu na r. 2020

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

výše požadované Původní .
Poř. i Náklady podpory Dotace v Návrh Poznámka návrh RM novy návrh Schváleno

č. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů projektu v RM - snfženf
KČ rnrr 2019 komise (KČ) komise (KČ) ze dne l ZM (KČ)

v KČ v % 24.02.2020 na 60 "O

Spolek ve čtvrtek propagace (grafický návrh, tisk a výlep
. plakátů), tištěná inzerce, ozvučeni a osvětleni,41 jana Drd!' 489 S!)o|ek ve čtvrtek pro pronáiem technického zajištění akci (pódium, 238 000 150 000 63°/ 56 000 106 000 100 000 60 000

261 01 Příbram Příbram v roce 2020 . . °
IČO: 22821465 mobilnt toalety a dalsi mobiliář), poplatky

OSA, odměny účinkuiÍcÍm
Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná
škola, Příbram If . ,.. . pronájem prostor, náklady na ozvučeni a

. ' Skok pres kuzi, Studentsky . . . ... .. . ,42 Hrabakova 271 j" ·-· · - osvetlem, odmeny pro uclnkuj|c|, kostýmy 60 000 28 000 46% 10 000 10000 10 000 6 000
Hrabákova 271 ma ales - Lisacky večer (oprava, čištění, doplněni hornických relikvií)
261 01 Příbram
IČO: 61100234
Šmolík Pavel

43 Svatá Hora 593 Varhanní půlhodinky na odměny ljčinkujÍcÍm, propagace (grafický 215 000 100 000 46% 25 000 48000 48 000 28 800
261 01 Příbram Svaté Hoře u Příbrami návrh, tisk a výlep plakátů)
IČO: 00927201
TC R.A.K., Z.S. .. . . . .

pronajem divadla, ozvuceni a osvět|en| akce,44 Levin 34 Predstavení pro zak|adn| a . . .
267 01 Králův Dvůr mateřské školy TC R.A.K. p'opagace (graficky návrh, tisk a vylep 104 000 30 000 28% 20 000 10 000 10 000 6 000
IČO: 26648032 plakátů)
Vepřekův smíšený sbor,
spolek pronajem zkusebny, naklady na dopravu a

45 Drsník 29, Celoroční sborové koncerty ubytování během soustředění sboru, přeprava 110 000 45 000 41% 45 000 30 000 30 000 18 000
.. varhan, propagace (grafický návrh, tisk a:č%,3015=1"4 výlep plakátů), odměny pro hostující umělce

Ustav A. Dvořáka pro , , . .
propagace (graficky navrh, tisk a vylepku|turnl zivot senioru, . , ,. ,

. . . pIakatu), pronajem koncertnich prostor, 88 000 70 400 80% O 18 000 18 000 10 80046 Hradecka 2355/5, Music for seniors kancelářské potřeby (papír, toner), náklady na
130 00 Praha, . ,.. ., ,
IČO: 06149260 dopravu, odmeny uc|nkujľc|m

CELKEM 6 710 307 3 059 018 1 600 000 1 600 000 960 000 O

Zpracovala: Dagmar janoušková
V Příbrami dne 27.04.2020

výše alokované částky: 1.600.000,00 KČ
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