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Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Název bodu jednání:
Revokace R.usn.č.137/2020 ze dne 24.02.2020 - Dotace 2020 Činnost sportovních organizací

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 04.05.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.303/2020
Rada I. revokuje

R.usn.č.137/2020 ze dne 24.02.2020.

ll. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,Programu pro poskytováni dotací
pro rok 2020 - Činnost sportovních organizaci 2020" formou účelové dotace dle předloženého
sníženého návrhu varianty B a uzavření 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.

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

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 -
Činnost sportovních organizací 2020" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného sníženého
návrhu varianty A nebo varianty B a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky
splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tutc povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací 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 pandemií způsobenou koronavirem revokovala Rada města Příbram svoje usnesení
R.usn.č.137/2020 ze dne 24.02.2020 ve znění:
Rada
l. doporučuje ZM
schválit poskytnut/ programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - činnost sportovních organizaci 2020" formou účelové dotace dle předloženého návrhu varianty
B a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splnění bezd/užnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveře/něn/ 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.

Tímto materiálem nejužší vedeni města předložilo radě města ke znovu projednání materiál s novým
sníženým návrhem na rozděleni dotací pro rok 2020 v oblasti Činnost sportovních organizací. Původní
materiál na rozdělení programových dotaci pro rok 2020, které byly podány v rámci vyhlášeného
,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 - Činnost sportovních organizací 2020" schváleném
ZM Usn.č. 198/2019/ZM s alokovanými prostředky ve výši 5.000.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek
č. 3467) projednala na svém jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport dne 21.01.2020 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 dotaci nedošlo.
Materiál je předkládán ve variantě A a variantě B, a to na základě žádosti subjektu Tělocvičná jednota
Sokol Příbram, IČO: 42726077 (dále jen ,,Sokoľ'). Sokol žádá o zařazení nákladů na provoz sokolovny
jako uznatelných nákladů pro vyúčtováni schválené dotace. Varianta B je rozšířena o požadované
specifikace (odvoz odpadu, mzdové náklady na úklid a provoz sokolovny, nákup úklidových a
hygienických prostředků, opravy budovy a přilehlých prostor).

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

V případě zachování navržené dotace v plné výši pro rok 2020 a vzhledem k podmínkám programu
Činnost sportovních organizaci 2020, dle které i spoluúčast musí být vyúčtována v uznatelných
nákladech, by mohlo dojít u některých příjemců k situaci, že nebudou moci přidělenou dotaci a
spoluúčast v plné míře doložit. OŠKS oslovil jednotlivé žadatele o dotaci s dotazem, jaké náklady
klubům vznikají i v době omezení jejich činnosti. Vesměs všichni žadatelé omezili svou činnost a své
náklady na nejnižší možnou miru. Náklady, které uvádějí pouze žadatelé, jež jsou vlastníky sportovišť
a nebo jejich dlouhodobými nájemci, a vznikají i v době omezení činnosti, jsou provozní náklady
sportovišť' jako je údržba sportovišť, opravy budov a přilehlých prostor, energie (voda, plyn, elektřina),
jarní osev hřišť, mzdové náklady za správu areálu apod. U dvou žadatelů trvá i nájemné za tělocvičnu.
Někteří žadatelé uvádějí náklady na zaměstnance/trenéry. Ostatní náklady jako jsou náklady na
pronájmy sportovišť, náklady na dopravu a ubytováni během soustředění, nevratné startovné, odměny
pro rozhodčí v době omezeni činnosti sportovních klubů nevznikají.
l přesto, že je činnost omezena a klubům nevznikají všechny jindy obvyklé náklady, při sníženi
původního návrhu mohou kluby využit finanční prostředky např. na pokračování činnosti v letních
měsicIch, kdy se standardně tréninky nekonají, nebo na pomoc rodičům, kteří se v důsledku pandemie
dostanou do finanční tísně, např. snížením nebo odpuštěním členského příspěvku za určité období,
nákupem sportovního vybaveni bez spoluúčasti rodičů apod. Kluby by si tak zachovaly členskou
základnu, která je důležitá pro jejich činnost a pro další dotační období.

Ze všech výše uvedených důvodů OŠKS podporuje nový návrh nejužšího vedení města na plošné
snÍženÍ dotací v oblasti činnost sportovních organizací na 80% původního návrhu.
V rámci programu Činnost sportovních organizací 2020 by tak činily uspořené prostředky 1.000.000,00
KČ. Tyto ušetřené prostředky by mohly být použity pro nenadálé potřeby města Příbram a jeho občanů,
které vznikly v souvislosti s koronavirovou pandemii.

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

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: tabulka - přehled žádostí o dotace



Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 5.000.000,00 KČ
výše požadované Nový

podpory .Návrh Návrh RM ze sníženy
Poř. j Náklady Dotace v komise dne návrh RM na SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů i - . Poznámka

č. pro ektu v Kc , roce 2019 (výpočet v 24.02.2020 80% ZM (KČ)
V KČ V % KČ) (KČ) původního

návrhu (KČ)

BK Příbram 2000 Z.S. pronájem sportovišť' pro děti a mládež, odměny

1 Fantova louka 586 Činnost BK Příbram 'ozhodčľch, doprava a ubytování děti a mládeže včetněnutného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup 320 600 160 300 50% nežádali 96 138 96 138 76 910261 01 Příbram ll 2000 Z.S. sportc}vniho vybaveni a materiálu pro děti a mládež (např.
IČO: 08332444 miče, dresy apod.), nevratné startovné

Bruslařský klub Příbram, z.s· Či t l' ž
. .., nnos m ade e pronájem sportovišť pro děti a mládež (ledová plocha,

2 Legionaru 378 . .Bruslarskeho klubu p'ostory zimního stadionu), odměny trenérů oddílů dětí a 850 000 250 000 29% 154 321 157 263 157 263 125 810
261 01 Příbram VIl .
IČO: 47071371 Příbram v roce 2020 "Iádeže

CK Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež (posilovna,
Rožmitálská 261 . , cvičebňa, prostory pro regeneraci apod.), odměny trenérů

3 261 01 Příbram VI Březové = rm|adeže při oddílů dětí a mládeže, doprava a ubytováni dětla 250 000 200 000 80°/ O 61 718 61 718 49 374
I am mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje, oHory soustředění a při trénincích, nákup sportovnIho vybavení

IČO: 48954021 a velomateriálu pro děti a mládež

pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměnyFBC Příbram, z. s. · " rozhodčích, doprava a ub ován dětí a mládeže včetně
Rozvoj sportovnich yt ĺ

4 Petra Bezruce 170 nutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup %
. akt|v|t FBC Příbram 408 000 190 000 47, 150 000 181 296 181 296 145 037261 01 Příbram lV sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež (např.

IČO: 26637201 pro rok 2020 týmové oblečení apod.). nevratné startovné, licence za
soupisku pro sezonu 2020

i " Podpora pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava aHoke;ovy klub HC Příbram, z. s. . - · · ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na
m|adezn|ckeho

5 Legionaru 378 ' j " zápasy, turnaje a soustředění, odměny trenérů a 0/,hokeje Hoke'oveho . . . 5 453 350 2 960 000 54, 2 100 000 546 563 546 563 437 250
261 01 Příbram VIl asistentu trenéru oddílů děti a mládeže, nákup
IČO: 47072741 klubu HC Příbram, sportovního vybaveni a hokejových výstrojí pro děti a

z.s. v roce 2020 mládež
JUDO Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné

6 Žežická 193 . startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně 1 362 400 1 029 400 75°/ 271 512 208 002 208 002 166 402
261 01 Příbram VIl JUDO Příbram nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup °
IČO: 48954985 sportovnlho vybaveni a materiálu pro děti a mládež
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žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

výše požadované Nový
podpory W .Návrh Návrh RM ze snízeny

Poř. j Náklady Dotace v komise dne návrh RM na Schváleno
. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů i . Poznámkac. pro ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v 24.02.2020 80% ZM (KČ)v KČ v ¶0 KČ) (KČ) původního

návrhu (KČ)

Klub tanečního sportu - Příbram pronájem sportovišť pro děti a mládež na tréninky a
soustředění (sálů, tělocvičen apod.), doprava a ubytování

z.s. Činnost mladeze, dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a
7 Slunná 295 Klubu tanečního soustředěni, odměny pro hudební doprovod (ozvučení 250 000 114 000 46% 93 200 114 000 114 000 91 200

261 01 Příbram V-Zdaboř sportu - Příbram z,s. 'k", hudba), odměny trenérů oddílů dětí a mládeže,
nevratné startovné, soutěžní licence klubu a členů klubu,IČO: 67676162 kancelářské potřeby (toner, papír a papír na tisk diplomů)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovního
Pankration gym,z.s. vybaveni a materiálu pro děti a mládež (Iapy, pytel, bloky,
Špitálská 17 boxerské rukavice, chrániče apod.), doprava a ubytování

8 .. Kvalitní trénink dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 320 000 64 000 20% 52 214 51 630 51 630 41 304
261 01 Příbram I soustředění, nevratné startovné, vitaminové doplňky
IČO: 22890378 (vitaminy, proteiny apod.), odměny trenérů oddílů děti a

mládeže

Plavecký klub Příbram, z. s. . ..
Sportovní cínnost ·Legionaru 378 pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a

9 mládeže v plavání ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na 1 950 000 300 000 15% 300 000 300 000 300 000 240 000
261 01 Příbram VIl závody a soustředěni
IČO: 18608213 2020
POTÁPĚČI ATOL, Z.S.

10 Šachetní 308 Činnost mládeže pronájem sportovišť pro děti a mládež 85 824 42 912 50% 45 200 42 912 42 912 34 330
261 01 Příbram V-Zdabor
IČO: 22842853

, . , pronájem sportovišť a nářadí pro děti a mládež, nákupPowerhfting klub Takis Příbram sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež

Z.S. , . (opasky, závodní oblečení, vzpěračská obuv, bandáže,
11 Jesenice 20 Činnost sportovnich rukavice, činka, křída proti skluzu apod.), nevratné 65°/

organizaci 2020 startovné, doprava a ubytováni dětí a mládeže včetně 160 000 105 500 ,o 19 726 66 763 66 763 53 410262 31 Příbram nutného doprovodu na turnaje a soustředěni, propagace
IČO: 01185811 (grafický návrh, tisk a výlep plakátů, banneru, potisk

triček)

PŘÍBRAM BOBCATS z.s. Podpora činnosti pronájem sportovišť pro děti a mládež. doprava a
28. října 5 mládeže ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na12 . . turnaje a soustředěni, nevratné startovné, nákup 935 000 335 000 36% 300 000 184 858 184 858 147 886261 01 Příbram VII sportovniho klubu sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
IČO: 26551152 Příbram Bobcats (míče, flagy, dresy apod.)
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Zádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta A

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

výše požadované Nový
podpory .Návrh Návrh RM ze sníženy

Poř. i Náklady Dotace v komise dne návrh RM na Schváleno
. Žadatel Pro ekt Specifikace nákladů i Poznámkac. pro,ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v 24.02.2020 80% zm (kč)V Kč V % KČ) (Kc) původního

návrhu (KČ)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
SK SPARTAK Příbram, spolek ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
Žižkova 694 SK SPARTAK - turnaje a soustředění, energie, odměny trenérů a

13 261 01 Příbram || fotbalem k rozvoji asistentů trenérů oddílů děti a mládeže, nákup 1 620 000 620 000 38% 462 963 525 792 525 792 420 634
mladé osobnosti sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládežIČO: 61904899 (miče, sportovní soupravy, dresy apod.), materiál pro

přípravu a regeneraci hřišť, regenerace hracích ploch

SK TRI klub Příbram, z.s. , pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup sportovního
, Treninková a vybavení a materiálu pro děti a mládež {velomateriál,14 U Průhonu 438 . . .. . sportovní oblečení apod.), doprava a ubytováni dětí a 270 000 150 000 °/

261 01 Příbram V-Zdaboř zavodni cinnost Tri mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 56to 51 054 93 468 93 468 74 774
IČO: 42728860 klub Příbram z.s. soustředěni, odměny trenérů oddílů děti a mládeže,

nevratné startovné

Spolek prevence a zdravého , .
pronájem sportovišť' pro děti a mládež, nákup sportovníhozIvotnlho stylu Soutěžní týmy děti v "ybaveni a materiálu pro děti a mládež (závodní stepy,

15 Žižkova 447 oblas iaero i u dresy apod.), registrační poplatky klubu a členů 621 542 466 142 75% O 63 795 63 795 51 036
261 01 Příbram || t' b'k klubu, nevratné startovné, odměny trenérů oddílů dětí a
IČO: 22714529 mládeže

. PodporaSportovní klub Aerobic Oxygen mládežnického p'°'ájem sportovišť pro děti a mládež, odměny trenérů
Příbram, z.s. oddÍIŮ dětí a mládeže, nákup sportovního vybaveni a

16 Školní 148 sportu ve materiálu pro děti a mládež (dresy, obuv, stepy aPOd·)y 878 600 487 250 55°/ 158 962 124 623 124 623 99 698
Sportovním klubu nevratné startovné, doprava a ubytování děti a mládeže o261 01 Příbram VIII . včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředění,

IČO: 22835679 Aerobic Oxygen ,d,avotn1 prohlídky pro registrované závodníky
Příbram v roce 2020

Sportovní Klub Sporting
Příbram, z. s. , pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava aČinnost SK Sporting ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu "" 1 550 000 400 000 26°/ 400 000 300 580 300 580 240 464

17 Legionaru 402 Příbram v roce 2020 turnaje a soustředěni, nákup sportovního vybaveni a °
261 01 Příbram VIl materiálu pro děti a mládež
IČO: 26641658
TC R.A.K., Z.S. . .
Levin 34 Podpora ce|orocn|

18 267 01 Králův Dvůr činnosti TC R.A.K., pronájem sportovišť pro děti a mládež 1 336 600 70 000 5% 70 000 70 000 70 000 56 000

IČO: 26648032 """

Cjkš
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta A

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

výše požadované Nový
podpory .Návrh Návrh RM ze sníženy

Poř. - j · Náklady Dotace v komise dne návrh RM na Schváleno
. Zadatel Pro ekt Specifikace nákladu l Poznámka l -c. pro'ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v 24.02.2020 80"o ZM (Kc)v Kč v % KČ) (KČ) původního

návrhu (KČ)

pronájem sportovišť pro děti a mládež. doprava a
ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
turnaje a soustředění, nevratné startovné, rehabilitace,
regenerace a zdravotní zajištěni pro děti a mládež, nákup

Tělocvičná jednota Sokol sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež
. (oblečeni, cv ičební nářadí apod.), nákup věcných cen,Přibram

, Činnost mládeže v pohárů, medailí a diplomů, propagace (grafický návrh,19 Gen. R. Tesaříka 162 tisk a výlep plakátů, programů a brožur, videoprodukce), 4 428 000 1 000 000 23% 900 000 677 714 677 714 542 171
261 01 Příbram l sokole Příbram odměny trenérů a cvičitelů oddílů děti a mládeže, energie,

nákup a nutné revize nářadí a zařízenÍ, opravy a údržbaIČO: 42726077 cvičebních prostor, materiál nutný na opravy a údržbu

cvičebních prostor, nákup a oprava stanů pro děti a
mládež, registrační poplatky dětí a mládeže, pronájem
mobilních toalet, ozvučení a moderováni při závodech a
soutěžích

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
TJ Banik Příbram, z.s. ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
Riegrova 54 Činnost mladeze v turnaje a soustředění, odměny trenérů oddílů dětí a

20 oddílech TJ Baník mládeže, nákup sportovního vybavení a materiálu pro děti 800 000 640 000 80% 599 880 431 731 431 731 345 385
261 01 Příbram 1 Příbram 2020 " mládež (SItě, míče apod.), nákup spotřebního materiálu
IČO: 00664502 pro děti a mládež (antuka, písek apod.), energie, oprava

a údržba sportovního zařízeni

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně
nutného doprovodu na turnaje a soustředění, odměnyT.! SPartZk !rlbram, z.s. Provoz a rozvoj 'o"hodčich, odměny trenérů oddílů děti a mládeže, nákup

21 Alsovo namesti 394 sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež 0/
. oddílu házené v . . . 1 960 550 760 650 39, 281 955 206 222 206 222 164 978261 01 Příbram ll (dresy, míče, odddové soupravy, tréninkové pomůcky o

IČO: 42727065 Příbram apod.), propagace (graňcký návrh, tisk a výlep plakátů),
zdravotní prohlídky pro registrované závodníky, nákup
věcných cen, pohárů, medaili a diplomů, zdravotnický
materiál, časomíra

TK ROJA Příbram z.s. Podpora činnosti pronájem sportovišť pro děti a mládež, energie, nákup
Brodská 93 Tenisového klubu 'portovniho vybaveni a materiálu pro děti a mládež

22 , . (míčky, omotávky, výplety apod.), nákup spotřebního 2 710 000 400 000 15% 211 923 326 098 326 098 260 878
261 01 Příbram Vlll Roja Příbram v roce materiálu pro děti a mládež (antuka apod.), odměny
IČO: 06156355 2020 trenérů oddílů děti a mládeže
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Žádost' o f'nančn" podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta A

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

výše požadované Nový
podpory Návrh Návrh RM ze snížený

Poř. Náklady Dotace v komise dne návrh RM na SchválenoŽadatel projekt Specifikace nákladů Poznámka
č. projektu v Kč , roce 2019 (výpočet v 24.02.2020 80% zm (kč)V Kč V % 'KČ) (KČ) původního

návrhu (KČ)

Triatlon Team Příbram, z. S. p'onájem sportovišť pro děti a mládež, doprava aubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na23 Čechovská 118 Podpora mladých turnaje a soustředění vstupné na sportoviště pro děti ' 215 000 76 850 36% 66 000 76 850 76 850 61 480
261 01 Příbram Vlll talentů mládež, nevratné startovné, nákup sportovního vybaveni
IČO: 04502205 a materiálu pro děti a mládež (dresy, kombinézy,

cyklistické vybavení apod.)

TTC Příbram,z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, nákup věcných cen, pohárů, medaih a diplomů,Skuhrov 26 STOLNÍ TENIS . nákup sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

24 262 42 Rožmitál pod - (stoly, sIt'ky, stolky pro rozhodčí, počItadla, ohrádky, 360 000 180 000 50% 113 000 91 984 91 984 73 589
W ., TTC PRĹBRAM tréninkový robot a odrazová stěna, míčky, dresy, pálkyTremstnem .

apod.), doprava a ubytování děti a mládeže včetněIČO: 48955469 nutného doprovodu na turnaje a soustředěni

-l

CELKEM 29 095 466 11 002 004 6 801 910 5 000 000 5 000 000 4 000 000 O

"i
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výše poZadované
Novýpodpory Návrh RM ze ,

Návrh sníženy
dnePoř. j Náklady Dotace v komise návrh RM na SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů i . Poznámka 24.02.2020

č. pro ektu v KČ , roce 2019 (výpočet v . 80% ZM (KČ)
v KČ v % (výpočet v ,KČ) KČ) puvodnľho

návrhu (KČ)

BK Příbram 2000 Z.S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny

1 Fantova louka 586 Činnost BK Příbram 'ozhodčľch, doprava a ubytování děti a mládeže včetně
W. nutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup 320 600 160 300 50% nežádali 96 138 96 138 76 910261 01 Pribram ll 2000 Z.S. sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež

IČO: 08332444 (např. míče, dresy apod.), nevratné startovné

Bruslařský klub Příbram, z.s. Činnost mládeže
Legionářů 378 Bruslařského klubu p'°nájem sportovišť pro děti a mládež (ledová plocha,2 prostory zimního stadionu), odměny trenérů oddílů děti a 850 000 250 000 29% 154 321 157 263 157 263 125 810261 01 Příbram VIl Příbram v roce mládeže
IČO: 47071371 2020

CK Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež (posilovna,
cvičebňa, prostory pto regeneraci apod.), odměny

3 Rožmitálská 261 Činnost mládeže při trenérů oddílů dětí a mládeže, doprava a ubytováMdětl 250 000 200 000 80°/ O 61 718 61 718 49 374
261 01 Příbram V1-Březové Hory CK Příbram a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje, °
IČO: 48954021 soustředění a při trénincích, nákup sportovního vybavení

a velomateriálu pro děti a mládež

FBC Příbram, z. S. pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny
Rozvoj sportovních 'ozhodčľch, doprava a ubytováni dětí a mládeže včetně

4 Petra Bezruče 170 aktivit FBC Přľbr 'utného doprovodu na turnaje a soustředěni, nákup 408 000 190 000 47°/ 150 000 181 296 181 296 145 037
261 01 Příbram lV am sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež °
IČO: 26637201 pro rok 2020 (např. týmové oblečení apod.), nevratné startovné,

licence za soupisku pro sezonu 2020

Hokejový klub HC Příbram, z. s pogpowra pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
mladeznického ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na

5 Legionaru 378 hokeje Hokejového 'ápasy, turnaje a soustředění, odměnytrenérů a 5 453 350 2 960 000 54°/ 2 100 000 546 563 546 563 437 250
261 01 Příbram VIl asistentů trenérů oddílů děti a mládeže, nákup o
IČO: 47072741 klubu HC Příbram, sportovního vybavení a hokejových výstroji pro děti a

z.s. v roce 2020 mládež

JUDO Příbram, z.s. pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné

6 Žeztcka 193 V startovné, doprava a ubytováni děti a mládeže včet"ě 1 362 400 1 029 400 75°/ 271261 01 Příbram VIl JUDO Příbram ,utného doprovodu na turnaje a soustředěn(, nákup o 512 208 002 208 002 166 402
IČO: 48954985 sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 5.000.000,00 KČ

«
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

výše požadované
Novýpodpory Návrh RM ze ,

Návrh sníženy
Poř. . Náklady Dotace v komise dne návrh RM na SchválenoŽadatel projekt Specifikace nákladu . Poznámka 24.02.2020 l -

č. projektu v Kč , roce 2019 (výpočet v 80'o ZM (Kc)
v KČ v % (výpočet v ,KČ) KČ) původního

návrhu (KČ)

, . pronájem sportovišť' pro děti a mládež na tréninky aKlub tanecniho sportu - Příbram soustředěni {sálů, tělocvičen apod.), doprava a

z,s Činnost mladezeg ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
7 Slunná 295 Klubu tanečního turnaje a soustředění, odměny pro hudební doprovod 250 000 114 000 46°/ 93 200 114 000 114 000 91 200

W. sportu - Příbram {ozvučení akce, hudba), odměny trenérů oddÍIŮ dětí a °261 01 Pribram V-Zdabor mládeže, nevratné startovné, soutěžní licence klubu a
IČO: 67676162 Z.S. členů klubu, kancelářské potřeby (toner, papír a papír na

tisk diplomů)

pronájem sportovišť' pro děti a mládež, nákup
Pankration gym,z.s. sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
Špitálská 17 (lapy, pytel, bloky, boxerské rukavice, chrániče apod.),

8 261 01 Příbram l Kvalitní trénink doprava a ubytováni děti a mládeže včetně nutného 320 000 64 000 20% 52 214 51 630 51 630 41 304
doprovodu na turnaje a soustředěni, nevratné startovné,

IČO: 22890378 vitaminové doplňky (vitamíny, proteiny apod.), odměny
trenérů oddílů dětí a mládeže

Plavecký klub Příbram, z. s.
. .VO Sportovni cínnost pronájem sportoviŠť pro děti a mládež, doprava a

9 Legionaru 378 mládeže v plavání ubytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na 1 950 000 300 000 15% 300 000 300 000 300 000 240 000
261 01 Příbram VIl závod a sous ře ni
IČO: 18608213 2020 y ' " '
POTÁPĚČI ATOL, Z.S.

10 !6a:hO:tn:ř:bOr:m V Zdaboř Činnost mládeže pronájem sportovišť pro děti a mládež 85 824 42 912 50% 45 200 42 912 42 912 34 330

IČO: 22842853

pronájem sportovišť a nářadí pro děti a mládež, nákup
Powerlifting klub Takis Příbram z.s. sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež

, . (opasky, závodní oblečení, vzpěračská obuv, bandáže,11 Jesenice 20 Činnost sportovnich rukavice, činka, křída proti skluzu apod.), nevratné 160 000 105 500 65°/ 19 726 66 763 66 763 53 410
262 31 Příbram organizací 2020 startovné, doprava a ubytování děti a mládeže včetně °
IČO: 01185811 nutného doprovodu na turnaje a soustředění, propagace

(grafický návrh, tisk a výlep plakátů, banneru, potisk
triček)

PŘÍBRAM BOBCATS z.s. Podpora činnosti pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a

28. října 5 mládeže ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
12 261 01 Příbram VIl sportovního klubu t'""je a soustředění, nevratné startovné, nákup 935 000 335 000 36% 300 000 184 858 184 858 147 886

sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež
IČO: 26551152 Příbram Bobcats (miče, flagy. dresy apod.)

>fb Stránka 2
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Žádosti o f'nančn" podporu na r 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

výše požadované
Novýpodpory Návrh RM ze .

Návrh sníženy
dnePoř. j Náklady Dotace v komise návrh RM na SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladů , Poznámka 24.02.2020

č. projektu v Kč , roce 2019 (výpočet v . 80% ZM (KČ)
v Kč v % (výpočet v ,KČ) KČ) puvodnfh?

návrhu (Kc)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
SK SPARTAK Příbram, spolek ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
Žižkova 694 SK SPARTAK - turnaje a soustředění, energie, odměny trenérů a

13 261 01 Příbram || fotbalem k rozvoji asistentů trenérů oddílů dětía mládeže, nákup 1 620 000 620 000 38% 462 963 525 792 525 792 420 634
mladé osobnosti sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládežIČO: 61904899 {míče, sportovní soupravy, dresy apod.), materiál pro

přípravu a regeneraci hřišť, regenerace hracích ploch

SK TRI klub Příbram, z.s. , pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup
. Trenin ková a sportovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež14 U Průhonu 438 (velomateriál, sportovní oblečení apod.), doprava a 270 000 150 000 56°/

261 01 Příbram V-Zdaboř zavodni činnost Tri ,bytování děti a mládeže včetně nutného doprovodu na 10 51 054 93 468 93 468 74 774
IČO: 42728860 klub Příbram z.s. turnaje a soustředění, odměny trenérů oddílů dětí a

mládeže, nevratné startovné

Spolek prevence a zdravého
W, . pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákupz|votn|ho stylu Soutěžní týmy děti 'portovniho vybavení a materiálu pro děti a mládež

15 Žižkova 447 . , (závodní stepy, obuv, dresy apod.), registrační poplatky 621 542 466 142 75% O 63 795 63 795 51 036
261 01 Příbram íl v oblasti aerobiku klubu a členů klubu, nevratné startovné, odměny trenérů
IČO: 22714529 oddIlů dětí a mládeže

Podpora
Sportovní klub Aerobic Oxygen mládežnického pronájem sportovišť pro děti a mládež, odměny trenérů
Příbram, z.s. sportu ve oddílů dětí a mládeže, nákup sportovního vybaveni a

16 Školní 148 Sportovním klubu "'t"iálu pro děti a mládež (dresy, obuv, stepy aPOd·)g 878 600 487 250 55°/ 158 962 124 623 124 623 99 698
nevratné startovné, doprava a ubytováni děti a mládeže o

261 01 Příbram VIII Aerobic Oxygen včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředění,
IČO: 22835679 Příbram v roce 'dravotni prohlídky pro registrované závodníky

2020
Sportovní Klub Sporting Příbram, z.
s. Činnost SK pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a

ubytovánÍdětj a mládeže včetně nutného doprovod' " 1 550 000 400 000 26°/ 400 000 300 580 300 580 240 46417 Legionaru 402 Sporting Příbram v turnaje a soustředění, nákup sportovního vybaveni a °
261 01 Příbram VIl roce 2020 materiálu pro děti a mládež
IČO: 26641658
TC R.A.K., Z.S. . .
Levín 34 Podpora ce|orocnl

18 267 01 Králův Dvůr činnosti TC R.A.K., pronájem sportovišť' pro děti a mládež 1 336 600 70 000 5% 70 000 70 000 70 000 56 000

IČO: 26648032 """
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizací 2020_varianta B

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

výše požadované
Novýpodpory Návrh RM ze . .

Návrh snfzeny
Poř Náklady Dotace v komise dne návrh RM na SchválenoŽadatel Projekt Specifikace nákladů j

, . Poznámka 24.02.2020 l -
č. pro ektu v Kč roce 2019 (výpočet v . 80°o ZM (Kc)

v Kč v % - (výpočet v ,Kc) KČ) původního
návrhu (KČ)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
turnaje a soustředění, nevratné startovné, rehabilitace,
regenerace a zdravotní zajištění pro děti a mládež,
nákup sportovního vybavení a materiálu pro děti a
mládež (oblečení, cvičebni nářadí apod.), nákup

Tělocvičná jednota Sokol Příbram věcných cen, pohárů, medailí a diplomů, propagace
(grafický návrh, tisk a výlep plakátů, programů a brožur,

19 Gen. R. Tesaříka 162 Činnost mladeze v videoprodukce), odměny trenérů a cvičitelů oddílů dětí " 4 428 000 1 000 000 23°/ 900 000 677 714 677 714 542 171
261 01 Příbram l sokole Příbram mládeže, energie, nákup a nutné revize nářadí a °
IČO: 42726077 zař(zen1, opravy a údržba cvičebních prostor, materiál

nutný na opravy a údržbu cvičebních prostor, nákup a
oprava stanů pro děti a mládež, registrační poplatky dětl
a mládeže, pronájem mobilních toalet, ozvučení a
moderováni při závodech a soutěžích, provozní náklady
(odvoz odpadu, mzdové náklady na úklid a provoz
sokolovny, nákup úklidových a hygienických prostředků,
opravy budovy a přilehlých prostor)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava a
TJ Baník Příbram, z.s. . . ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
Riegrova 54 Činnost mladeze v turnaje a soustředění, odměny trenérů oddílů dětí a

20 . oddílech TJ Baník mládeže, nákup sportovnfho vybavení a materiálu pro 800 000 640 000 80% 599 880 431 731 431 731 345 385
261 01 Příbram l Příbram 2020 děti a mládež (SItě, míče apod.), nákup spotřebního
IČO: 00664502 materiálu pro děti a mládež (antuka, písek apod.),

energie, oprava a Údržba sportovního zařízení

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, doprava a ubytování dětí a mládeže včetně

TJ Spartak Příbram, z.s. i 'utného doprovodu na turnaje a soustředění, odměny
Provoz a rozvo; 'ozhodčich, odměny trenérů oddňů dětí a mládeže,

21 Alšovo namesti 394 . . . nákup sportovního vybavenia materiálu pro děti a 1 960 550 760 650 394 281 955 206 222 206 222 164 978
261 01 Příbram ll oddilu hazene v mládež (dresy, míče, oddílové soupravy, tréninkové o
IČO: 42727065 Příbrami pomůcky apod.), propagace (grafický návrh, tisk a výlep

plakátů), zdravotní prohlídky pro registrované závodníky,
nákup věcných cen, pohárů, medailí a diplomů,
zdravotnický materiál, časomíra
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Činnost sportovních organizaci 2020_varianta B

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

výše požadované Nový
podpory Návrh RM ze .

Návrh sníženy
dne -poř. i . 2áklady Dotace v komise návrh RM na SchválenoŽadatel Pro ekt Specifikace nákladu . Poznámka 24.02.2020

č. pro,ektu v Kč , roce 2019 (výpočet v . 80% ZM (KČ)
v Kč v % (výpočet v .KČ) KČ) Puvodníh?

návrhu (Kc)

TK ROJA Příbram z.s. Podpora činnosti pronájem sportovišť pro děti a mládež, energie, nákup
Brodská 93 Tenisového klubu 'portovního vybaveni a materiálu pro děti a mládež

22 . . . (míčky, omotávky. výplety apod.), nákup spotřebního 2 710 000 400 000 15% 211 923 326 098 326 098 260 878
261 01 Příbram vin Roja Přibram v roce materiálu pro děti a mládež (antuka apod.), odměny
IČO: 06156355 2020 trenérů oddílů dětla mládeže

pronájem sportovišť pro děti a mládež, doprava aTriatlon Team Příbram, z. S. ubytováni dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
23 Čechovská 118 Podpora mladých turnaje a soustředění, vstupné na sportoviště pro děti ' 215 000 76 850 36% 66 000 76 850 76 850 61 480

261 01 Příbram Vlll talentů mládež, nevratné startovné, nákup sportovního vybaveni
IČO: 04502205 a materiálu pro děti a mládež (dresy, kombinézy,

cyklistické vybaveni apod.)

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nevratné
startovné, nákup věcných cen, pohárů, medaili aTTC Pribram,z.s. diplomů, nákup sportovního vybavení a materiálu pro

24 Skuhrov 26 STOLNÍ TENIS - děti a mládež (stoly, síťky, stolky pro rozhodčí. 360 000 180 000 50°/ 113 000 91 984 91 984 73 589
262 42 Rožmitál pod Třemšínem TTC PŘÍBRAM počItadla, ohrádky. tréninkový robot a odrazová stěna, °
IČO: 48955469 míčky, dresy, pálky apod.), doprava a ubytování děti a

mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a
soustředěni

CELKEM 29 095 466 11 002 004 6 801 910 5 000 000 5 000 000 4 000 000 O
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