
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
Gymnázium Příbram - žádost o změnu účelu dotace

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 14.09.2020

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.08.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.708/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 261
01 Příbram, IČO: 61100226, o změnu účelu dotace schválené v rámci dotačního programu
Kulturní aktivity 2020 Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM na
úhradu storno poplatků za letenky a vÍza. Ostatní ujednání Usn.č.347/2020/ZM zůstávají
v platnosti.

||. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
14.09.2020

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvalujex neschvaluje
žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 261 01 Příbram, IČO:
61100226, o změnu účelu dotace schválené v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2020
Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM na úhradu storno poplatků za
letenky a vÍza. Ostatní ujednáni Usn.č.347/2020/ZM zůstávají v platnosti.

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se
sídlem Legionářů 402, 261 01 Příbram, IČO: 61100226 (dále jen ,,subjekt"), o změnu účelu dotace ve
výši 87.000,00 Kč schválené v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2020 zastupitelstvem města
dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM.

Dle Usn. č. 347/2020/ZM měla být dotace použita na úhradu části výdajů za letenky a vÍza pro členy
školnIho orchestru Gymband, školní televize GymTV a pedagogický doprovod do Austrálie. Akce se
mělo zúčastnit celkem 23 osob (z toho 2 osoby měly cestovat jako pedagogický doprovod). Společné
koncerty v Sydney měly být vyvrcholením několikaleté spolupráce s tamními školními hudebními
soubory. Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením Vlády ČR v souvislostí s pandemii
COVID-19 se projekt nemohl uskutečnit.

V rámci projektu byly předem zakoupeny letenky u společnosti Qatar Airlines. Odlet z Prahy do
Sydney byl plánován na čtvrtek 12.03.2020. Dne 10.03.2020 byla rozhodnutím Vlády ČR a poté
vyhláškou MŠMT zrušena výuka ve školách a zároveň veškeré školní akce. Protože projekt byl školní
akcí, nemohl být z výše uvedených důvodů uskutečněn, ačkoliv státní hranice v té době ještě nebyla
uzavřena a letecké spoje nebyly zrušeny. Překážka byla tudíž na straně subjektu, který proto nemohl
na letecké společnosti požadovat vráceni finančních prostředků v plné výši ani se na něho
nevztahovala náhrada ve formě voucheru. Na základě sjednaného pojištění bylo ovšem možné
požádat o storno letenek, které činilo 9.751,00 KČ za letenku, tedy celkem 224.273,00 Kč. Dalšími
výdaji byly výdaje za storno pojištění a víz, které činily 15.780,00 Kč.

Celkové výdaje po vyúčtování storno poplatků za letenky, pojištění a vÍza činí 240.143,00 KČ.

Subjekt žádá poskytovatele, aby dotaci ve výši 87.000,00 Kč mohl použít na částečnou úhradu
storno poplatků za letenky.



Žádost subjektu byla projednána Kom's' kulturn', letopiseckou a památkovou (dále jen ,,KKLP") dne
24.06.2020. KKLP doporučuje žádosti vyhovět.

Příloha: žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 261 01
Příbram, IČO: 61100226



Gyn:ínáziu m, Příbram, Legionářů 402
se sídlem Legionářů 402, 261 02 Příbram VII

wn Město Příbram
Odbor školství, kultury a sportu
p. Dagmar Janoušková
Tyršova 108
261 19 Příbram I

V Příbrami dne 10. 6. 2020
ĺ j c"lcm2-ozojGLEř"a

Věc: Žádost o změnu účelu dotace

MěÚ Příbram
Doručeno: 11.C·6.2020
MeUPB 50486/2020
Amty:1 přílohy:
druh:

mepmes7a316ea8

Usnesením č. 347/2020/ZM ze dne 18. 5. 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbram naši
žádost o dotaci v oblasti Kulturní aktivity 2020 a přidělilo nám finanční prostředky ve výši
871}00 Kč.

Dotace měla částečně pokrýt náklady na cestu členů školního orchestru Gymband a členů
školní televize GymTV do Austrálie. Tato cesta měla být vyvrcholením několikaleté
spolupráce se studentskými hudebními sbory v Sydney, kde bylo také plánováno několik
společných koncertů.

Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením Vlády ČR v souvislosti s pandemií
COVID-19 nemohl být p'ojekt realizován, přestože náklady s ním spojené byly z již velké
části uhrazeny. Náklady na letenky, pojištění a víza po vyúčtování storno poplatků činily pro
21 studentů a 2 učitele celkem 240.143 KČ.

Rádi bychom touto cestou požádali zastupitelstvo města Příbram, abychom mohli přiznanou
dotaci využít na uhrazení výše zmíněných storno poplatků, a to přesto, že náš projekt nemohl
být zásahem vyšší moci realizován.

S pozdravem

GyMNÁZIUM
pnbram

40A

Mgr. Iva Kadeřábková
ředitelka

Telefon Fax Bankovní spojení Číslo účtu IČO E-mail
326 531 139 326 531137 KB Příbram 60l5-471242ll/0100 61100226 info@gym.pb.cz
326 531 120
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hwí Město Příbram
Odbor školství, kultury a sportu
p. Dagmar Janoušková
Tyršova 108
261 19 Příbram I

V Příbrami dne 12. 8. 2020

Věc: Prohlášení o stornu zpátečních letenek Praha - Svdney l březen 2020

V rámci projektu Koncertní cesta GymBand Sydney 2020 bylo zakoupeno 23 ks zpátečních
letenek Praha - Doha - Sydney od společnosti Qatar Airlines. Odlet z Prahy do Sydney byl
naplánován na čtvrtek 12. března 2020. V úterý dne 10. března 2020 však roZhodnutím vlády
ČR a poté vyhláškou MŠMT byla zrušena výuka ve školách v České Republice a spolu s ní
také školní akce.

Jelikož náš projekt je školní akcí, nemohli jsme bohužel tuto akci uskutečnit. Lety ale v této
době nebyly ještě vládou ČR ani leteckými společnostmi rušeny, oba naše lety do i ze Sydney
tedy proběhly, ale my jsme se jich nemohli rozhodnutím vlády ČR zúčastnit a to i přesto, že
vycestování z ČR ještě nebylo plošně zakázáno.

Překážka byla tedy na naší straně a nemohli jsme žádat o refůnd. Naštěstí jsme ve smlouvě při
nákupu letenek měli smluveno storno letenek min. 2 dni před odletem ve výši 9.751 KČ
za letenku.. Toho jsme tedy využili, JO. 3. 2020 jsme všechny letenky vystomovali a dostali
tak od Qatar Airlines nazpět alespoň 14.107 KČ za letenku. Pokud bychom storno neudělali,
nedostali bychom od letecké společnosti vůbec nic, protože dané lety za daných okolností
normálně proběhly.

Z výše uvedených důvodů žádáme Město Příbram o příspěvek na uhrazené letenky ve výši
původně přidělených prostředků 87.000 KČ.

S pozdravem

GYMNÁZIUM
Příbram

Mgr. Miloslava Šmolíková
Dirigentka GymBandu Gymnázia Příbram

Telefon Fax Bankovní spojení Číslo Účtu IČO E-mail
326 531 139 326531137 KB Příbram 60J5-4712421 J/0100 61 100226 info@gym.pb.cz
326 531 120

mepmes7a31ccc7


