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Text usnesení RM:
R.usn.č.299/2020
Rada
l. revokuje
R.usn.č.133/2020 ze dne 24.02.2020.

Il. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - Zahraniční a meziobecni spolupráce" formou účelové dotace dle předloženého sníženého
návrhu.

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

Napsala: Dagmarjanoušková

Návrhy na usnesení:
ZM neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 -
Zahraniční a meziobecni spolupráce".

nebo

ZM schvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2020 -
Zahraniční a meziobecni spolupráce" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splnění bezdlužnosti 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.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Zahraniční a meziobecni spolupráce 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 usneseni
R.usn.č.133/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění :

Rada
l. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - Zahraniční a meziobecnl spolupráce" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a
uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky sp/něn/ bezd/užnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejněni účetní
závěrky u subjektů, ktetým 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 účinností od 12.03.2020 k uzavřeni státních hranic. Toto opatření je sice již uvolňováno,
nicméně nelze s jistotou říct, v jakém časovém horizontu a za jakých podmínek budou konkrétni
omezení zcela zrušena.

Dne 16.03.2020 měli členové ZM projednat žádosti o dotace podané v rámci vyhlášeného ,Programu
pro poskytování dotací pro rok 2020 - ZAHRANIČNÍ A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE" schváleném
Usn. č. 205/2019/ZM. Tyto žádosti byly dne 22.01.2020 projednány v Zahraniční komisi a dne
24.02.2020 Radou města Příbram. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve
výši 500.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3470).
Tímto materiálem předkládá rada města návrh v roce 2020 v oblasti Zahraniční a meziobecní
spolupráce dotace neposkytnout.

Město Příbram si váži práce fyzických osob i místních spolků, kteří ve svém volném čase nezištně
přispÍvajľ k rozvoji spolupráce s partnerskými městy Příbrami. Mimořádná opatřeni omezujÍcÍ v roce
2020 pohyb osob z i do České republiky však budou mít na tuto spolupráci zásadní vliv.

K dnešnímu dni odstoupila od žádosti o dotaci Základní škola, Příbram VIl, 28. října 1. Zároveň
partnerské město Hoorn odstoupilo od pozváni pro Základní uměleckou školu Příbram I, nám. T.G.
Masaryka 155. Vzhledem k této skutečnosti a nejistotě ohledně opatřeni omezujícIch volný pohyb
osob přes státní hranici navrhuje rada města neudělit v programu Zahraniční a meziobecní spolupráce
2020 žádné dotace. Ušetřené prostředky ve výši 500.000,00 KČ by mohly být využity na pokryti
neočekávaných nákladů města vzniklých v souvislosti s pandemií.

Navrhované opatřeni bylo projednáno s předsedou Zahraniční komise p. Michalem Gerčákem.

Návrhy specifikací nákladů uvedené v tabulce Zahraniční a meziobecní spolupráce 2020 byly
jednotlivými žadateli odsouhlaseny.

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci 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: Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce

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

Náklady výše požadované původníPoř. j j podpory Dotace v návrh návrh RM ze nový návrh RM - Schváleno ZM
. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů pro ektu vc. l roce 2019 komise dne neudělení dotací (KČ)Kč V Kč V "O 24.02.2020

Dobrovolný svazek obcí ORP Mikroregion CHOPOS - pronájem konferenční místnosti,

1 Příbram Tyršova 106 0/. SdIleni dobré praxe a doprava, ubytováni, propagační 38 600 25 476 66,o 30 000 25 476 25 476 O261 01 Příbram l . .
IČO: 04513151 propagace regionu Příbram materiály

. . pronájem betlémů a výstavníchNávrat/Rttorno - Spoluprace .
2 . . prostor, doprava Příbram - Ledro a 0/betlémářů Příbram a Valle di . . . . 86 000 37 000 43,o 20 000 37 000 37 000 Ozpet, tisk propagačních materiálu,Ledro 2020 ubytování ve Valle di Ledro

SH - čms Sbor dobrovolných výjezd za hasiči z doprava a ubytování, nákup
hasičů Březové Hory partnerských měst za účelem propagačních předmětů města '

3 Nádvoří Msgre. Korejse 642 prohloubení mezinárodní Příbram (pamětní plakety, dary s 60 000 48 000 80% 25 000 48 000 48 000 O
261 01 Příbram V1-Březové spolupráce a propagace hasičskou a městskou tématikou,
Hory IČO: 42731267 města Příbram trička)

doprava Příbram - Valle di Ledro a
zpět, ubytování žáků a nutného

Základni škola, Příbram VIl, doprovodu, tlumočnické služby,
4 28. října 1 Od minulosti do současnosti nákup propagačních předmětů 550 384 200 000 36% O 200 000 200 000 O

IČO: 47074370 Žadatel oznámil ukončení projektu v
roce 2020 a požádal o zpětvzetí
žádosti o dotaci

doprava, ubytováni, vstupné do
kulturních zařízení, náklady na
videodokumentaci a
fotodokumentaci, kancelářskéZákladní umělecká škola, i. potřeby, odměny účinkujcím,Příbram l, nám. T.G.Masaryka Spolupráce ZUŠ TGM a Music · r 0/

5 , j· p'onájem p ostor na umělecká 150 000 120 000 80 ,o 1 1 760 120 000 120 000 O155 school Gera d Boedľn Hoorn
IČO: 68997841 vystoupení, náklady na osvětelení a

ozvučení akcí Od akce odstoupila
druhá strana - partnerské město
Hoorn. ZUŠ TGM bude pozvána na
festival v roce 2021.

CELKEM 984 430 476 430 476 430 476 O O
, Ĺ

Zpracovala: Dagmar Janoušková
V Příbrami dne 27.04.2020

výše alokovaných prostředků 500.000 KČ
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