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Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020 '

Název bodu jednání:
Revokace R.usn.č.132/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 Památky místního významu

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 04.05.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.298/2020
Rada
l. revokuje
R.usn.č.132/2020 ze dne 24.02.2020.

)1. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - Památky rrňstního významu" formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu.

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

Napsala: Dagmar janoušková

Návrhy na usnesení:
ZM neschvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2020 -
Památky mIstnIho významu".

nebo

ZM schvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 -
Památky mIstního významu" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni 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 Památky mIstniho významu 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.132/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

Rada
l. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - Památky m/stn/ho významu" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezd/užnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím 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 omezení shromažďování osob a k zákazu kulturních a



společenských akci. Tato opatřeni zásadně omezilo spolkovou činnost a kulturní život také ve městě
Příbram.

Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace Eodané v rámci vyhlášeného ,,Programu
pro poskytování dotací pro rok 2020 - PAMÁTKY MĹSTNIHO VÝZNAMU" schváleném Usn. č.
204/2019/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 ňnanční prostředky pro tyto
programové dotace ve výši 200.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3471).

Město Příbram si váži práce fyzických osob i místnIch spolků, kteří se ve svém volném čase nezištně
podňejí na obnově památek a jiných historických objektů na území města Příbram. Koronavirová
pandemie má ale tvrdý dopad na veškeré oblasti ekonomického a společenského života, tedy i na tuto
činnost.

Při posouzeni žádosti podaných v dotačním programu Památky mIstnIho významu bylo konstatováno,
že všechny předložené projekty je možné odložit do roku 2021, žádný z nich totiž neřeší havarijní stav
daného objektu.

Rada města proto předkládá zastupitelstvu města návrh neposkytnout v dotačním programu Památky
místnIho významu 2020 žádné dotace. Ušetřené prostředky ve výši 200.000,00 KČ by mohly být
využity na pokrytí neočekávaných nákladů města vzniklých v souvislosti s pandemii.

Navrhované opatření bylo projednáno s předsedou Komise kulturní, letopisecké a památkové p.
Milanem Hrudkou.

Návrhy specifikaci nákladů uvedené v tabulce Památky místního významu 2020 byly jednotlivými
žadateli odsouhlaseny.

Dle Pravidel pro poskytováni 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: tabulka - přehled žádosti o dotace



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Památky místního významu

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

výše požadované původní
. Náklady podpory dotace v návrh návrh RM ze .Por. · i novy návrh RM - Schváleno ZM

č. Žadatel Projekt Specifikace nákladů pro,ektu v . dneKČ loce 2019 komise (KČ) 24.02.2020 neudělení dotace (KČ)
V Kč V % (Kč)

KČT Banik Příbram, vyčištěni a pozlacení písma na
1 Milínská 111, Příbram Oprava Hrabákovy mohyly pamětní desce, kamenické 7 000 5 000 71% O 5 000 5000 O

26101, IČO: 72090944 práce, přeprava materiálu

Náboženská obec Církve
československé husitské v Úprava elektrické instalace náklady na úpravu osvětlení a
Příbrami VI. - Březové Hory osvětleni a rozšířeni ozvučeni kostela Mistra

2 Prokopská 313 ozvučeni kostela CČSH jakoubka ze Stříbra - 88 213 70 570 80% 36 676 70 570 70570 O
261 01 Příbram V1-Březové Mistra Jakoubka ze Stříbra elektroinstalační práce, materiál
Hory Příbram - Březové Hory a vybavení
IČO: 61905291

Římskokatolická farnost u výroba historizujících
kostela sv. jakuba Staršího . .. vchodových dveří včetně rámu,

. Oprava vchodových dveri . . . . . .3 Příbram, jakubska 97, 261 f replika h|stor|ckeho kovaní, 86 940 69 000 79% O 69 000 69000 O
01 Příbram l, ary montáž dveří, přeprava
IČO 18609325 materiálu

Společnost občanů a přátel ošetřeni sochy sv. Jana
. . Obnova sochy sv. jana . ..

4 Brezových Hor, z.s., . .. . Nepomuckého a dalstchProkopská 14, 261 01 Nepomuckeho a křizku v . . . 25 000 20 000 80% O 20 000 20000 O. . . pamatek v katastru BrezovýchBrezových Horach . ..Příbram, IČO: 70898693 Hor, nakup stavebního mater|a|u

CELKEM 207 153 164 570 164 570 164 570 O O

Zpracovala: Dagmar Janoušková
V Příbrami dne 27.04.2020

výše alokovaných prostředků: 200.000,00 KČ
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