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t Město Příbram

odbor: školství, kultury a sportu
Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Název bodu jednání:
Revokace R.usn.č.135/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 vrcholový sport

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

Projednáno:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 04.05.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.301/2020
Rada I. revokuje

R.usn.č.135/2020 ze dne 24.02.2020.

ll. doporučuje ZM
l) schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování

dotací pro rok 2020 - vrcholový sport 2020" formou účelové dotace dle předloženého
sníženého návrhu a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným
a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) schválit úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS,
tj. snÍženÍ prvku 3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku
5.280.000,00 Kč a navýšeni prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši
z důvodu poskytnuti programových dotaci.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, poI. 5901 - 5.280.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222 " 5.280.000,00 Kč

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

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvalujeXneschvaluje
l) poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 -
vrcholový sport 2020" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splněni 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.
2) úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS, tj. sníženi prvku
3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku ............. Kč a navýšení prvku č.
3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnuti programových dotací.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901 - ........ KČ
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222+ ........ KČ

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti vrcholový sport 2020 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 pandemii způsobenou koronavirem revokovala Rada města Příbram svoje usnesení
R.usn.č.135/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění:
Rada
l. doporučuje ZM



l) schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok
2020 - vrcholový sport 2020" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezd/užnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organlzac/m jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u
subjektů, kteým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) schválit úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS, tj.
sn/žen/ prvku 3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku 6.600.000,00 Kč a
navýšeni prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnuti
programových dotaci.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901 - 6.600.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222+ 6.600.000,00 Kč
//. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.

Tímto materiálem nejužší vedeni města předložilo radě města ke znovu projednáni materiál s novým
sníženým návrhem na rozděleni dotaci pro rok 2020 v oblasti vrcholový sport. Původní materiál na
rozdělení programových dotací pro rok 2020, které byly podány v rámci vyhlášeného ,,Programu pro
poskytování dotací pro rok 2020 - vrcholový sport 2020" schváleném ZM Usn.č. 201/2019/ZM
s alokovanými prostředky ve výši 6.600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek č. 3466) projednala na
svém jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport dne 07.01.2020 a rada města dne 24.02.2020.
Zastupitelstvo města, které se mělo konat dne 16.03.2020, bylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu
zrušeno a k projednáni návrhu na rozdělení dotací nedošlo.

Nařizenim vlády ČR, tj. vyhlášením nouzového stavu s platnosti od 12.03.2020 a následně jeho
prodloužením, omezením volného pohybu osob a zákazu shromažd'ování došlo k zásadním změnám
v běžném životě pracovním i volnočasovém. Uzavřely se školy, veškerá kulturní a sportovní zařízení,
gastronomická zařízeni, došlo k omezeni nebo zastavení výroby, uzavřely se hranice pro volný pohyb,
úřady omezily svou činnost atd. Všechna zmiňovaná opatřeni mají samozřejmě zásadní dopad na
společenský a sportovní život občanů. Uzavřením všech sportovišť a zrušením konáni sportovních akci
a soutěži došlo k tomu, že sportovní spolky, kluby a jednotlivci v různých sportovních odvětvích
nemohou uskutečňovat náplň své činosti, svoje závazky, cíle a potřeby. Činnost sportovních organizaci,
spolků i jednotlivců byla omezena nebo úplně přerušena.

V oblasti vrcholový sport eviduje OŠKS dvě žádosti o dotaci: 1. FK Příbram, fotbalová akademie, z.s.,
a volejbalový klub Příbram z.s. U těchto žadatelů byly kontrolou vyúčtováni dotace za r. 2019 zjištěny
následujici skutečnosti: "
1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s.: Obsahem vyúčtováni dotace jsou doklady za pronájem
tréninkových ploch na základě Podnájemní smlouvy mezi subjekty 1. FK Příbram, fotbalová akademie,
z.s. a 1.FK Příbram, a.s., doklady za pronájem ostatních sportovišť (tělocvična, běžecký tunel, bazén,
posilovna aj.), za trenérské služby, dopravu, údržbu UMT a opravu technického zázemí a nákup
sportovního vybavení. Celkové vyúčtované náklady na pronájem sportovišť činí 1.694.510,00 Kč tj. 42%
z poskytnuté dotace a z toho nájemné tréninkových ploch činí 1.500.000,00 Kč, tj. 38% z poskytnuté
dotace (fa 191000002 na částku 1.000.0000,00 KČ za leden 2019 a fa 191000026 na částku
2.000.000,00 Kč za únor a březen 2019 - ze zaslaných podkladů vyplývá, že mládež v kategoriích U12,
U13, U14, U15, U16, U17, U18 a U19 trénuje 11 měsíců, v průměru 32 hod/měsic - 1 hodina je
účtována cca 2.500,00 Kč. Mladší kategorie U7, U8, U9, U10 a U11'trénuji za cca 1.700,00 Kč/hod).
Uvedené není v rozporu s Pravidly pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram č. 2/2018, vyhlášeným dotačním programem vrcholový sport ani s Veřejnoprávní
smlouvou o poskytnuti účelové dotace č. 267/OŠKS/2019, ale v případě zachováni 100% dotace v roce
2020, který zahrnuje i nouzový stav, tedy situaci, kdy se sportovní činnost mládeže nemůže realizovat
v plné míře, by mohlo dojít k situaci, že celá dotace bude vyúčtována za nájemné tréninkových ploch a
konečným příjemcem dotace se tak stane jiný subjekt.
volejbalový klub Příbram z.s.: Obsahem vyúčtování dotace jsou doklady za trenérskou činnost,
sportovní vybavení, pronájem sportovišť', náklady na rozhodčí, statistiku, nevratné startovné, ubytování
na závodech a soustředěních, dopravu a zdravotní a fyzio služby pro děti a mládež. Kontrolou
vyúčtování bylo zjištěno, že příjemce prokázal doloženými doklady použití peněžních prostředků ve výši
2.259.065 KČ což je 87% poskytnuté dotace. příjemce byl na osobním jednání, které se uskutečnilo dne
04.05.2020, vyzván k prokázaní zbylé částky poskytnuté dotace. Obdobná situace je u tohoto příjemce
i ve vyúčtování za rok 2018, kdy příjemce k datu 04.05.2020 prokázal doloženými doklady použití
peněžních prostředků ve výši 2.181.484,00 což je 84% z poskytnuté dotace. V obou letech příjemce ve
vyúčtování poskytnuté dotace doložil veškeré náklady, které s činnosti mládeže souvisejí, tzn. že
v případě zachování 100% navrhované dotace pro rok 2020 a vzhledem k podmínce v programu, že



spoluúčast musí být vyúčtována v uznatelných nákladech, by mohlo dojit k situaci, že příjemce
přidělenou dotaci nebude moci vyúčtovat v plném rozsahu.
Ze všech výše uvedených důvodů a na základě kontroly vyúčtování OŠKS podporuje nový návrh
nejužšího vedeni města na plošné snížení dotací v oblasti vrcholový sport na 80% původního návrhu.
V rámci programu vrcholový sport 2020 by činily uspořené prostředky 1.320.000,00. Tyto ušetřené
prostředky by mohly být použity pro nenadálé potřeby města Příbram a jeho občanů, které vznikly v
souvislosti s koronavirovou pandemii.

Navrhované opatření bylo projednáno s předsedou Komise pro mládež, tělovýchovu a sport Ing. Jiřím
Holým.

Návrhy specifikaci nákladů uvedené v tabulce vrcholový sport 2020 byly odsouhlaseny jednotlivými
žadateli.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci 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: tabulka - přehled žádosti o dotace



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: vrcholový sport 2020

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 6.600.000,00 Kč

výše požadované Nový
podpor-" Návrh RM ze snížený

Poř. f Náklady Dotace v Návrh dne návrh RM na SchválenoŽadatel projekt Speci íkace nákladů i Poznámka l -
c. pro,ektu v Kč , roce 2019 komise 24.02.2020 80'o ZM (Kc)

V Kč V % (KČ) původního
návrhu (KČ)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup a potisk
sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

1.FK Příbram, fotbalová (dresy, míče, tréninkové soupravy apod.), doprava a
akademie, z.s. Činnost ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na

1 Lazec 60, Stadion na Litavce mládežnické tu'naje, soustředěni a zápasy, odměny rozhodčjch? 9 780 000 4 000 000 40°/ 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 200 000
vedoucích družstev děti a mládeže a skautu, odměny o

261 01 Příbram kopané trenérů, asistentů, brankářů a kondičních trenérů oddílů
IČO: 26995913 děti a mládeže, lékařské testy u registrovaných děti a

mládeže, regenerace a fyzioterapie dětí a mládeže
(masér, fyzioterapeut), nevratné startovné

pronájem sportovišť pro děti a mládež včetně energii,
odměny trenérů oddílů dětí a mládeže, rozhodčích,
zapisovatelů a statistik, doprava a ubytování děti a
mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a
soustředění, nákup sportovního vybavení a materiálu pro
děti a mládež (činky, švihadla, protahovací gumy, žebřík,
kužely, bossy, dresy, sportovní oblečení, podávací dělo a

, , přľslušenstvl, bloky, měřáky doskoku apod.), nákupNa volejbalový spotřebního materiálu pro děti a mládež (vápno, antuka
volejbalový klub Příbram z.s. Olymp s vlastními apod.), poplatky za hráče oddílů dětí a mládeže (hráčské
Legionářů 378 odchovanci je licence, výchovné, přestupné, hostování hráčů,

2 . . registrace), nevratné startovné, kancelářské potřeby 4 100 000 2 800 000 68% 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 080 000
261 01 Přibram VIl dlouholeta a (toner, papír, tiskopisy apod.), vitaminové doplňky
IČO: 01832158 zodpovědná práce (iontové nápoje, hořčík apod.), propagace (grafický

2020 návrh, tisk a výlep plakátů, tvorba a aktualizace FB
stránek , instagramu a webu oddílů dětí a mládeže),
lékařské služby pro registrované závodníky, regenerace a
fýzioterapie děti a mládeže (masér, fýzioterapeut), nákup
drobných věcných cen, pohárů, medaili a diplomů,
zdravotnický materiál (gely, náplasti, tejpy, hřejivky,
obindla, ortézy apod.), půjčovné na sportovní vybaveni
pro děti a mládež (kola, běžky apod.), opravy a výroba
nářadí a pomůcek

CELKEM 13 880 000 6 800 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 5 280 000 O
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