
Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
)dne: 14.09.2020 l

Název bodu jednání:
žádost o dotaci - Hokejový klub HC Příbram

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 10.08.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.650/2020
Rada doporučujeZM
l) schválit poskytnuti dotace ve výši 1.100.000,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s.,

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, na projekt s názvem ,Jndividuálni dotace na
pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram" v souladu se žádosti o finanční podporu
z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 59509/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky
splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a
splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to
ke dni podpisu smlouvy,

2) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů
378, 261 01 Příbram VIl, IČO: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 1.100.000,00 kč na projekt
,Jndividuální dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram", v souladu s Pravidly o
poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 1/2020

,přijatými zm dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

hl. pro 5

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
zm schvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů

378, 261 01 Příbram VIl, IČO: 47072741, na projekt s názvem ,,|ndividuá[ní dotace na pronájem
ledové plochy pro mládež HC Příbram" v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města
označené č.j. MeUPB 59509/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS, 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,

2) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378,
261 01 Příbram VIl, IČO: 47072741, o poskytnuti dotace ve výši kč na projekt
,jndividuální dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram", v souladu s Pravidly o
poskytování dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 1/2020
přijatými zm dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo
neschvaluje
poskytnuti individuálni dotace pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s., z důvodu ..........

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuálni dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 -
OŠKS na rok 2020: ANO

V příloze předkládá rada města žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, 261
01 Příbram VIl, IČO: 47072741, o poskytnutí individuálnI dotace ve výši 1.600.000,00 kč na projekt
s názvem ,jndividuálni dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram".



Subjekt žádá o individuálnI dotaci na pronájem ledové plochy pro tréninky a zápasy děti a mládeže.
Jedná se o rozdíl, který vznikl v roce 2020 přeřazením klubu z podpory v programu vrcholový sport do
programu Činnost sportovních organizaci.
Tato žádost byla projednána dne 13.07.2020 na jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále
jen ,,KMTS"). KMTS doporučuje radě města žádost k přijeti, ale žádá radu města a zastupitelstvo
města, aby zvážilo ponížení požadované částky o 20% z důvodu koronavirové pandemie, stejně jako
u ostatních klubů, které žádaly v programu Činnost sportovních organizaci 2020 nebo vrcholový sport
2020.

Vzhledem k tomu, že ZM dne 16.12.2019 svým Usn. č. 267/2019/ZM schválilo příspěvek pro subjekt
Hokejový klub HC Příbram, z.s. a vzhledem k charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět,
a to ve výši, kterou navrhuje RM.

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, či. i bod 2,
schválených zm dne 22.06.2020 Usn. č. 394/2020/ZM (dále jen ,,pravidla"), 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.

Žádost o dotaci musí být podána dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a v souladu s platnými pravidly. 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: žádost o dotaci, zápis z jednání KMTS



tndividálnI dotace 2020

TÉMA: Individuálni dotace 2020
OBLAST: IndividuálnI dotace

Žádost číslo ID00150

Název projektu - akce

lndiviuálni dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram

Zadatel

Základní informace

Název: Hokejový klub HC Příbram, z.s.
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ, 47072741
DIČ: CZ47072741

E- mail: lucie.plavcova@hcpribram.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Legionářů
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné: 378

PSČ, 26101
Obec: Příbram

Obec s rozšířenou působností:
obec s rozštrenou p(jsobnostt = ORP

Okres:
Pošta:

Telefon: 725449555

Fax:
V\NVVV: www.hcpribram.cz



Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice:

pckud cbe¢ ultce nemá, vyplňte název obce
Číslo popisné:

PSČ,

Obec:
Obec s rozšířenou působnostI:

obec s mzswenou pusobnosti = ORP
Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předčisli Účtu:
Číslo Účtu: 254385801

Banka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.

Statutární zástupce

Titul před: ing.
Jméno: Petr

PřIjmení: Vinš

Titul za:
Funkce: prezident klubu

Další statutární zástupce

Titul před:
Jméno: Roman

PřIjmeni: Kantor
Titul za:
Funkce: člen správni rady

projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

Osoba odpovědná za
realizaci projektu:

Popis činnosti žadatele:

Doba zahájeni projektu:
Doba ukončeni projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

indiviuálni dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram
Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou aká se jedná)
Žádost o doplňujici dotaci pro HC Příbram, která by měla pokrýt rozdíl po přeřazení
FiC Příbram z Vrcholového sportu do Činnosti sportovních organizaci, a to ve
smyslu pokrytí nákladů HC Příbram na pronájem ledové plochy na zimním stadionu
v Příbrami pro mládežnické týmy HC Příbram
Stručný popis projektu (podrobnějši popis bude přilohou žádosti)

ing. Petr Vinš

HC Příbram je dobrovolné neziskové sdružení fýzických osob, které vyvIji sportovní
aktivity v oblasti hokeje ve městě Příbrami a blízkém okolí. HC Příbram má jednu z
nejširších äenských základen ve městě a pokrývá všechny mládežnické ročníky.
Zároveň je největším hokejovým klubem na bývalém okrese Příbram.
01.01.2020
31.12.2020
viz předchozí žádosti HC Příbram ve Vrcholovém sportu a na Činnost sportovních
organizaci
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředku a další zdroje
ňnancováni, výsledek projektu)

Ft



Vstupné: ,
Uveďte zda buCe na akci 'qbirano vstupné a jeho výši.

Seznam příloh: položkový rozpočet
Uved'te seznam příloh, které k žádosti přikládáte

Financování projektu

Celkové náklady projektu:
Vlastní podíl žadatele vC. jiných zdrojů

financováni v KČ:
Vlastni podíl žadatele vC. jiných zdrojů

financování v %:
Účelové datace od ostatních obcí:

Datace ze státního rozpočtu:
Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdrqe, dary:

příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné,
příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v KČ:
výše požadované dotace v %:

Specifikace uznateľných nákladů, na
které je dotace požadována:

2 000 000 Kč

400 000 Kč

20 %

KC
Kč
Kč

Kč

% na celkových nákladech

1 600 000 Kč
80
max. 80 % na celkových nákladech
pronájem ledové plochy pro mládež
Uvedie uznatelné náklady, na které bude bude dotace použita (např.
nájemné, věcné ceny do soutěZi apod.).

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupující právnickou
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni:

ing. Petr Vinš, prezident klubu
Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich fúnká.

2. Identifikace osob s podílem v této právnické . ,
- Podílem je myšlen ot)chodn/ podíl dle § 31 zák. C. 90,'2012 Sb., oosobe: Qbchodn/'ch kot'porac/ch, ve znění pozďě/išich pNdpisů

neuvedou se členové spdku. aŕe s/atu/átni zástupce nebo
osoba oprávněná dle stanov/ednat za spolek.

neuvádí jednotlivé akcionáře. ale zakladatele
uvedené v obchodním re/štřiku

Družstva - nejedná se o obchodní podíl. informace dle bodu 2 a 3.
se neuvede (neuvádí se dmZstemici ale statutární výboř).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši . . .
tohoto podílu: Buduu uvedeny názvy subjektů, v nichž má nekíeú z výšeuvedených osob podíl.
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.žadatel bere na vědomi, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zákon č, 218/2000 Sb, o
rozpoäových pravidlech a o změně některých souvisejícich zákonů (rozpoäová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do centrálniho registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejich povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plněni povinnosti z ni plynoucích. Dále souhlashn se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejich přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cilovou skupinu, přínos pro město Příbram
atd.

2. položkový rozpočet (tabulka ke staženf v sekci Dokumenty). položkový rozpočet je významnou součásti žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních
prostředků v případě, že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotaci od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plněni

Pdzn. Všechny přílohy musí být ve fonnátu pdf.

Příloha Č.1 - DOTACE - popis projektu lndividuálni data ce.pdf (395. 58 KB)
Příloha Č.2 - POTACE POLOZKOVY ROZPQCET HC PŔ|BRAM.é'df (1.13 MB)
Příloha Č.3 - DOTACE - návrh plnění lndlvldljá|ni dQ.E'df (376.45 KB)

Žádost elektronicky podána 03.07.2020 podpis statutárního zástupce

FTCJ ©
Hokejooý klub - spolek

příbram VIl, Legionářů 378
lČ: 47072741, OČ: CZ47072ľ4i



Žadatel Hokejový klub HC Příbram, z.s.
Adresa: Legionáčů 378, 261 01 Příbram VIl
IČO: 47072741
Název dotační oblasti: |ndividuálnÍ dotace
Název projektu: |ndiviuá|ní dotace na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram

PŘEDPOKLÁDANÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:
a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,
b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti 5 nim,
c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
d) výdaje na pohoštěni, občerstveni, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích,
e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejÍcÍch s účelem dotace.
Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, než je výkon funkce
statutárního orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je FO, pak osobám blízkým příjemci),
mohou být ve vyúčtováni dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady O
materiál
vybavení
kancelářské potřeby
jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby) 2000000
nájemné (ledové plochy) _ , _ 2000000
přeprava osob a materiálu
cestovné
odměny (např. účinkujichn, trenérům,.....)
propagace
poštovné, telefon
jiné (specifikovat)

Osobní náklady O
mzdy včetně odvodů
ostatní osobní náklady (OPP DPČ)
Počet osob:
jiné (specifikovat)

Neinvestiční náklady celkem 2000000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)

,

j



příjmy z projektu O
vstupné

L

z prodeje
jiné (specifikovat)

Další zdroje financováni projektu 400000
vlastní finanční vklad žadatele 400000
dotace od jiných poskytovatelů
příspěvky od sponzorů

jiné (specifikovat)

příjmy celkem 400000

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše dotace v Kč

Č

-1600000

1600000

V Přľbramidne: g 2 Podpisžadatele:

Fí'C ®
Hoke/ouý klub - spoLek

Příbram vu, Legionářů 378
lČ: 47072741, DIČ: CZ47072741

C



Městský úřad Příbram
Tyršova 108
26119 Příbram

Věc: Příloha k žádosti FIC Příbram o Individuální dotaci pro r. 2020 - Popis projektu

Vážení,

Přílohou vám zasíláme žádost o doplňujÍcÍ dotaci pro HC Příbram, která by měla pokrýt rozdíl po
přeřazeni HC Příbram z Vrcholového sportu do Činnosti sportovních organizací, a to ve smyslu pokryti
nákladů HC Příbram na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Příbrami pro mládežnické týmy
FIC Příbram

Děkujeme předem za kladné vyřIzenI naší žádosti

Ing. Petr Vinš
Prezident klubu

ki<3 ®
Hoke/owj klub - spolek

Příbram VIl, Legionářů 378
lČ: 47072741, DiČ: CZ47U72741

V Příbrami dne 3.7.2020

HC PŘÍBRAM —
2ň' 'a': t ,i--, \/1 'ú- .i¶Fi ?1Eu: ""p 'l,. ^..'C 1{".0) l(::.: 4:' K)! '.'4
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Hokejový klub HC Příbram, z.s.
Legionářů 378
261 01 Příbram Vil

Příloha k Žádosti o dotac' v oblast" lndividuální dotace

NÁVRH RECIPROČNÍHO PLNĚNÍ

Hokejový klub HC Příbram nabízí dobrovolnickou pomoc při organizacích jednorázových sportovních
akci města Příbram v roce 2020.

Vypracoval: Ing. Petr Vinš, prezident klubu

V Příbrami dne 3.7.2020
H<3 ©
Hokejouý klub - spolek

Příbram Víl, Legionářů 378
lČ: 47072741, DiC: CZ47072741

HC PŘĹBRAM



Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS)

Datum: 13.07.2020

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr.
Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Petr Janota; jan Hadraba, Karel Makovec, MBA
Nemluven: Antonín Schejbal

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Lea Enenkelová

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení
2. Činnost sportovních organizací 2021
3. Jednorázové sportovní akce 2021
4. Podpora vrcholového sportu 2021
5. Rozvoj a opravy sportovišť' 2021
6. Reprezentant ČR 2021
7 Žádost o 'nd'v'duální dotac' spolku Hokejový klub HC Příbram, z s
8. Žádost spolku Klub tanečního spolku - Příbram
9. Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 9 z 10 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

(
Předseda KMTS přednesl program jednání. Odbor školství kultury a sportu (dále jen ,,OŠKS")

doplnil body programu.

Předseda představil nová pravidla pro poskytování dotací, která byla schválena na ZM dne
22.06.2020. Informuje členy komise o zobecnění pravidel a nastavení omezeni v jednotlivých dotačních
programech.

ad2) Program Činnost sportovních organizaci byl upraven, tak aby byl pro žadatele srozumitelnějšI,
došlo ke zjednodušeni žádosti o dotaci a jejímu podání.

Diskuse o nastavení bodovacího systému věk versus účast v soutěžích, rozdělení bodů a dopad
změny systému bodováni na výši částek u jednotlivých klubů.

Návrh na doplněni věty do dotačního programu Činnost sportovních organizací 2020: Děti
v kategorii S6-10 nemůžou mít další body za účast v regionálnI, krajské nebo republikové soutěži.

Hlasováni o návrhu: pro: 9
Navržení alokace 5.000.000,00 Kč - hlasováno pro: 9
Schválení návrhu programu Činnost sportovních organizací 2021 v upraveném znění (výpočet

a alokace) viz příloha - hlasování pro: 9

ad3) Program Jednorázové sportovní akce 2021 je ponechán za stejných podmínek jako
v předchozím roce viz příloha - hlasováni pro: 9

ad4) Předseda KMTS seznamuje členy komise s programem Podpora vrcholového sportu 2021,
s nastavením programu, plněním účelu a podmínkami, které musí kluby splnit. Diskuse členů komise o
nastaveni uznatelných a neuznatelných výdajů. ošks seznamuje členy komise se způsobem kontroly
vyúčtování.

Hlasování o návrhu alokace ve výši 8.000.000,00 KČ - pro: 2 - neschváleno
Hlasování o návrhu alokace ve výši 8.800.000,00 KČ - pro: 7 - schváleno
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ad5) Předseda seznamuje členy komise s programem Rozvoj a opravy sportovišť' 2021. Snahou
města je podpořit údržbu a opravy sportovišť', která nejsou ve vlastnictví města. Představení programu
,,Moje kabina", dotační program vyhlášený NSA pro malé obce na obnovu jejich sportovní infrastruktury.
Diskuse o přidělovánI bodů při hodnocení žádosti.

Hlasováni o alokaci a dotačním programu: pro: 9

ad6) S dotačním programem Reprezentant ČR 2021 seznamuje komisi OŠKS. KMTS navrhuje
vymazáni podmínky, že žadatel má trvalé bydliště v Příbrami.

Hlasování o návrhu a znění dotačního programu pro: 9

ad7) Předseda seznamuje komisi s žádostí o individuálni dotaci pro subjekt Hokejový klub HC
Příbram. Jedná se o rozdíl, který vznik! přeřazením klubu z vrcholu do činnosti. Návrh na sníženi dotace
o 20% z důvodu covidu, stejně jako v ostatních sportovních oblastech.

Hlasování o návrhu sníženi částky o 20% pro: 5 - neschváleno
Hlasováni o ponecháni plné částky pro: 2 - neschváleno

zdržel: 1
střet zájmu: 1

Komise doporučuje žádost k přijeti, ale žádá, aby rada města a zastupitelstvo města zvážilo poníženI
požadované částky o 20%, tak jako u ostatních klubů v činnosti sportovních organizaci.

Hlasováni o návrhu pro: 6
zdržel: 2
střet zájmu: 1

ad8) OŠKS informuje komisi o žádosti o staženi žádosti o dotaci v programu Činnost sportovních
organizaci 2020 spolku Klub tanečního sportu - Příbram z.s., a to z důvodu nesplnění podmínky
minimálni výše členského příspěvku 1.200,00 Kč/osobu za rok.
Odbor informuje o doplněni podmínky do programu, která umožňuje OŠKS vyzvat žadatele o dotaci o
doloženi pravdivosti a správnosti údajů v podané žádosti o dotaci. Podmínka byla do programu
doplněna ve spolupráci s JUDr. Samkem.
Diskuse o možnostech kontroly členské základny, kterou provádí KMTS.
Hlasování o návrhu nastavení kontroly členské základy doložením zaplaceni členských příspěvků jako
podmínku programu u všech žadatelů pro: 1 - neschváleno
Hlasování o návrhu nastaveni náhodných kontrol pro: 8 - schváleno
Komise bere žádost spolku Klub tanečního sportu - Příbram z.s..na vědomi.
Hlasováni o žádosti: pro 9

ad9) Zástupce spolku volejbalový klub Příbram žádá vedoucí OŠKS o pomoc v jednání se ZŠ Školní
o možnosti využít tělocvičnu i o víkendech.

Informace o terminech a programu ,,Na hřišti to žije".
Informace o galavečeru ,,Sportovec regionu". Galavečer je přeložen na listopad.
Informace o akci ,,S Českou spořitelnou v pohybu". Akce je přesunuta na 01., 02. a 03.10. na

nám. 17. listopadu.
Dotaz na žádosti příbramských klubů v programu Covid vyhlášený NSA.

Datum: 15.07.2020
Zapsala: Markéta Benešová

Přílohy: prezenční listina
dotační programy 2020
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