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Město Příbram
_ _ Pro jednání ZModbor: školství, kultury a sportu _ ___ _ i dne: 09.11.2020" j

Název bodu jednání:
Zádost o dotaci - TJ AMASOMA Příbram, z. s.
Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 19.10.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.885/2020
Rada l. doporučuje ZM

l) schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Tj AMASOMA Příbram, z. s.,
žežice 123, 261 01 Příbram, IČO: 18608671, na projekt s názvem ,,Údržba a revitalizace
sportoviště" v souladu se žádosti o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j.
MeUPB 90531/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění 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 úpravu rozpisu rozpočtu na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777-OŠKS
QndividuálnI dotace), to je snÍženÍ prvku 3718 (Individuálni dotace) o částku 20.000,00 Kč a
navýšeni prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - 20.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222 " 20.000,00 Kč

3) schválit uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ AMASOMA Příbram, z. s., Žežice
123, 261 01 Příbram, IČO: 18608671, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 kč na projekt
s názvem ,,Údržba a revitalizace sportoviště", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými zm dne
22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
09.11.2020.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši . Kč pro subjekt tj AMASOMA Př"bram, z s., Žežice 123, 261

01 Příbram, IČO: 18608671, na projekt s názvem ,,Údržba a revitalizace sportoviště" v souladu se
žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 90531/2020, a to z kapitoly
777-OŠKS, za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim
zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto
povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) úpravu rozpisu rozpočtu na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777-OŠKS QndividuálnI
dotace), to je snÍženÍ prvku 3718 (lndividuální dotace) o částku . ......... a navýšení prvku 3694
(Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - ...... Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222 " Kč

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ AMASOMA Př'bram, z s., Žežice 123, 261 01
Příbram, IČO: 18608671, o poskytnutí dotace ve výši kč na projekt s názvem
,,Údržba a revitalizace sportoviště", v souladu s Pravidly o poskytováni dotaci a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými zm dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

nebo



neschvaluje
poskytnutí individuálnI dotace pro subjekt TJ AMASOMA 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 předkládáme žádost subjektu TJ AMASOMA Příbram, z. s. o poskytnutí individuálni dotace
ve výši 75.000,00 kč na projekt s názvem ,,Údržba a revitalizace sportoviště".

Spolek žádá o individuá|ní dotaci na nutnou údržbu travní plochy sportoviště a antuky, revitalizaci
okolního terénu a zeleně. Dále na nutné souvÍsejÍcÍ výkopové práce a obnovu chodníku. Z části se
jedná o činnosti, které souvisí s nápravou ploch po stavebních pracích při budování sociálního zázemí
pro členy spolku. Budováni sociá|niho zázemí bylo hrazeno z finanční prostředků klubu. V roce 2021
plánuje spolek uspořádat několik turnajů, zapsat družstvo kadetů do řady soutěži a pořádat sportovní
utkáni. Jako reciprocitu nabízí klub spolupráci se školami ve smyslu nabídky bezplatného pronájmu
sportoviště.

Přidělenou dotaci by žadatel využil na úhradu těchto nákladů: výplaty za provedené práce členům
spolku, nákup materiálu, doprava zeminy, antuky, travních směsí a drobného stavebního materiálu
(např. dlažba, obrubníky apod.) a náklady na zemni práce.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen ,,komise") projednala žádost na svém jednání dne
13.10.2020 a navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města k projednání částku 20.000,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že ke dni 02.11.2020 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem
k charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět ve výši, kterou navrhuje komise.

Ke dni 22.10.2020 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje ve výši
286.000,00 Kč.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, či. l 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.

Zádost 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



lndividální dotace 2020

TÉMA: lndividuá|ní dotace 2020
OBLAST' |ndividuá|ní dotace

W

žádost číslo JD00158

Název projektu - akce

Údržba a revitalizace sportoviště

Žadatel

Základní informace

Název, TJ AMASOMA Příbram, z. s.
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platr)é registrace

lČ, 18608671
DIČ:

E- mail: roman.kriz1@seznam.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Zežice
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné:

PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působností:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

WVVW:

123
26101
Příbram
Příbram
obec s rc)7šiřérlou QRP

Příbram
26101
720516351

http:// amasoma- pb.webnode.czl kontaktl
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Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice: pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo popisné:
PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti: , . ,. . =

obec s rozdrenou pU$obnostl ORP

Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předčish účtu:
Číslo účtu: 17339211

Banka: 0100 - Komerční banka, a.s.

Statutární zástupce

Titul před:
Jméno: Roman

příjmení: Kříž

Titul za:
Funkce: předseda

Další statutární zástupce

Titul před:
Jméno:

Přijmeni:
Titul za:
Funkce:

projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

Osoba odpovědná za
realizaci projektu:

Popis činnosti žadatele:

Údržba a revitalizace sportoviště
Krátký a výstižný ňáz€v akcel projektu {z názvu by mělo být patrné, o jakou akci se jedná)
Jedná se o nutnou údržbu travní plochy sportoviště a antuky, revitalizaci okolnIho
terénu a zeleně, nutné souvisejici výkopové práce, obnovu chodníku, z části
činnosti, které souvisí s nápravou ploch po stavebních pracech při budování
sociálního zázemí pro členy spolku
Slručný popis p'ojektu (podřobnějši popis bL:de přílohou žádosti)

Křiž Roman, předseda VY

- provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovnlch,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky
- vytvářet široké možnosti užÍváni svých sportovišť' pro zájemce z řad veřejnos6,
zejména pak mládeže
- budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízeni, která vlastni nebo užívá
- zajišťovat v oblasti sportu vzděláváni svých členů, jejich školeni
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v místě své pŮsobnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností
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Doba zahájeni projektu:
Doba ukončeni projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

01.03.2020
31.12.2020
jedná se o první takový projekt, revitalizace je nutná v souvislosti se stavbou
sociäního zázemí spolku na vlastním sportovišti, které je realizováno z vlastních
finančních prostředků
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prQstředků a další zdroje
financováni, výsledek projektu)

Vstupné: Uveďte, zda bude na akci vybíráno vstupné a jeho výši.

Seznam příloh: bez příloh
Uved'te séznäň7 příloh. ktěré k žádosti př|k|ádá(e

Financováni projektu

Celkové náklady
projektu:

Vlastní podů žadatele vC.
jiných zdrojů financování

V Kč:
Vlastní podíl žadatele vC.

jiných zdrojů financování
V %:

Účelové dotace od
ostatních obci:

Dotace ze státního
rozpočtu:

' Dotace od krajského
úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

příjmy vzniklé realizaci
projektu (vstupné, příjmy z

prodeje):
výše požadované dotace

V Kč:
výše požadované dotace

V %:
Specifikace uznatelných

nákladů, na které je
dotace požadována:

255 000 KČ

180 000 KČ

70 %

KČ

Kč

Kč

Kč

% z celkových nákladů projektu

75 000 Kč

29
% z celkových nákladů projektu
zemni práce, výplaty za provedené práce členům spolku na základě řádných dpp,
materiál a doprava zeminy, antuky, travních směsi, drobného stavebního
betonového materiálu (dlažba, obrubníky apod.)
Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude dotace použita (např. nájernné. věcné ceny
do soutěži apod.).
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1. identifikace osob zastupujicí právnickou
osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Roman Křiž, předseda VY
(J'$edte jméno příjmení osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

2. ldentiňkace osob s podílem v této právnické , . . .
V Pod//em je myšlen obchodm podíl die § 31 zák. c. 90/2012 Sb., c)osobe: obchodních korporacích, ve znění pozdéj/šich předpisů.

Spolky - neuvedou se čleľ)ové spolku, ale statutární zástupce nebQ
osoba oprávněná dle stanovjednat za spolek,

Akciová společnost - neuvádí jednotlive akGonáře, ale zakladatele
uvedené v obchodn/m re/:střiku.

Družstva - nejedná se o obchodn/pod//. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvédi se družstevnici, ale statutární výkor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši ""f
tohoto podílu: Budou uvedeny názvy subjektu, v mchz ma někl 'rá z vys 'uvedených osob podít.

Žadatel bere na vědomi, že v případě obdrženi 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
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejícIch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plněni povinnosti z ni plynoucích. Dále souhlasím 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 poskytování 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 stažení v sekci Dokumenty). položkový rozpočet je významnou součásti žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplněni 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 dotací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plněni

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha Č.1 - popis projektu.pdf (22.46 KB)
Příloha Č.2- DOTACE POLOŽKOVÝ RozpocET.Egf (47.82 KB)
Příloha Č.3 - reciproční plněni.pdf (20.82 k"B) """"""

Žádost elektronicky podána 29.08.2020
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Žadatel: TJ Amasoma Příbram, z. s.
Adresa: žežice 123, Příbrtam
IČO: 18608671
Název dotační oblasti: Ind ividuálnl dotace
Název projektu: Údržba a revitalizace sportoviště

PŘEDPOKLÁDANÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocl
z rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:
a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad Škody,
b) odměny členům statutárních a kontrolnIch orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,
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 nesouvisejicich 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 vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady 110000
materiál 30000
vybavení O
kancelářské potřeby O
jiné (spťícifikovat) 80000

Nemateriálové náklady (služby) 85000
nájemné o
přeprava osob a materiálu 5000
cestovné
odměny (např. účinkujÍcÍm, trenérům,.....) O
propagace O
poštovné, telefon O
jiné (specifikovat) 80000

Osobní náklady 60000
mzdy včetně odvodů O
ostatní osobní náklady (OPP. DPČ) 60000
Počet osob:
jiné {specifikovat)

Neinvestiční nák|adY celkem 255000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)

PřQmý z projektu O



vstupné O
z prodeje O
jiné {specifikovat) O

Další zdroje financování projektu 180000
vlastní finanční vklad žadatele 180000
dotace od jiných poskytovatelů O
příspěvky od sponzorů O
jiné (specifikovat) O

příjmy celkem

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše dotace v KČ

(
V Příbrami dne:

180000

-75000

75000

'°""""""
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Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cIlovou skupinu, přínos pro město
Příbram atd

Jedná se o nutnou údržbu travní plochy sportoviště a antuky, revitalizaci okolního terénu a zeleně,
nutné související výkopové práce, obnovu chodníku a z části činnosti, které souvisí s nápravou
ploch po stavebních pracech při budování sociálního zázemí pro členy spolku.
Na hřišti v tomto roce probíhá několik sportovních událostí (turnaje), v příštím roce bude družstvo
kadetů opět zapsané do řady soutěží a budeme pořádat další sportovní utkání. Z toho důvodu je
nutné údržbu na hřišti provést



Nabídka recipročního plnění

Stejně jako v minulých letech se rádi
Příbram. Zástupci města mají nadále

zúčastníme sportovních projektů pod hlavičkou města
možnost

VY Rádi bychom spolupracovali se školami a
propagace sportu softball

být přítomni při jednání našeho spolku na VH nebo
nabídli bezplatný pronájem našeho sportoviště -

d'


