
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 07.12.2020

Název bodu jednání:
Spolek Prokop Příbram - žádost o změnu účelu dotace

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

Projednáno:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 16.11.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.939/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit žádost subjektu Spolek Prokop Příbram se sídlem nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01
Příbram, IČO: 47074337, o rozšířenÍ účelu dotace schválené v rámci dotačního programu
Kulturní aktivity 2020 Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM o
výdaje za energie. Ostatní ujednání Usn.č.347/2020/ZM zůstávají v platnosti.

Il. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu q ánľ Zästupitelstva města Příbram dne
07.12.2020.

Napsala: Dagmar Janoušk

Návrhy na usnesení: "~_ .zM'schvaluje x neschvaluje
žádost subjektu Spolek Prokop Příbram se sídlem nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram, IČO:
47074337, o rozšířeni účelu dotace schválené v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2020
Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM o výdaje za energie. Ostatní
ujednáni Usn.č.347/2020/ZM zůstávají v platnosti,

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu (dále jen ,,OŠKS") předkládá radě města žádost subjektu Spolek
Prokop Příbram se sídlem nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram, IČO: 47074337 (dále jen
,,subjekt"), o změnu účelu dotace ve výši 75.000,00 Kč schválené v rámci dotačního programu Kulturní
aktivity 2020 zastupitelstvem města dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM.

Dle Usn. č. 347/Z020/zm měla být dotace použita na úhradu těchto nákladů:
Prokopská pout': odměny účinkujicIm, poplatky OSA, pronájem mobiliáře
Sv. Martin: ozvučení a osvětlení akce, odměny pro moderátora a účinkujĹcÍ
Pietní akty: odměny pro účinkujÍcÍ
Ostatní: kancelářské potřeby (toner, papír), propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), ceny do
soutěži (medaile, poháry, drobné školní potřeby), údržba krojů, doprava na akce spolku, pronájem
koní a kočáru, pronájem štoly

Spolek Prokop Příbram pořádá každý rok akce pro veřejnost, např. Mikulášskou nadílku, z jejichž
výnosu financuje náklady na vytápěni šachetní budovy Dolu Marie, která je v majetku města Příbram a
ve které provozuji svoji spolkovou činnost. jedná se o historickou budovu, kterou je nutné cca 9
měsíců v roce temperovat na ochranu proti pHsním, které by mohly budovu zásadně ohrozit.
Vzhledem k opatřením Vlády ČR v souvislosti s pandemii onemocnění COVID-19 se tyto akce v roce
2020 neuskutečnily, spolek proto nezískal potřebné finanční prostředky, kterými by mohl pokrýt
náklady na vytápěni budovy. V roce 2019 byly tyto náklady ve výši 55.000 KČ.

subjekt žádá Zastupitelstvo města Příbram, aby výše uvedenou dotaci mohl využit na pokryti nákladů
spojených s realizaci akcí, které se podařilo uskutečnit (Prokopská pout' a pietní akty v omezeném
rozsahu), a také na pokrytí nákladů na energie spjaté s užívánIm prostor šachetní budovy Dolu Marie.

Příloha: žádost subjektu Spolek Prokop Příbram se sídlem nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram,
IČO: 47074337
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Spolek Prokop Příbram
nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram

email: spolekprokop@email.cz, tel.: 734135755

MěÚ Pčíbram
Doručeno: 26.1C.2020
MeUpB 95085/2020
ligty:l přlloŕ.y:
druh:

mepmes7a323a87

Zastupitelstvo města Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Dne 23.10.2020

Věc' Žádost o změnu účelu dotace dle smlouvy č. 341/OŠKS/2020

Jako zástupci Spolku Prokop Příbram žádáme tímto Zastupitelstvo města Příbram o změnu účeh
dotace podle smlouvy č. 341/OŠKS/2020, která nám byla poskytnuta v rámci dotačního programu
Kulturníaktivity 2020 na projekts názvem ,,Spolek Prokop Příbram 2020".

Dotace byla poskytnuta ve výši 75AXJO KČ. Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemiíkoronaviru
jsme letos nebyli schopni zrealizovat většinu z kulturních akci, které pro veřejnost každoroäiě
pořádáme. K dnešnímu dni spolek využil částku ve výši cca 25.(XX) KČ, zbylé finanční prostředky již
ňejsme schopni využít vsouladu se smlouvou.

Tím, že není možné pořádat kulturní a společenské akce pro veřejnost, se Spolek Prokop dostal do
tíživé finanční situace. Pořádáním akcí se nám každoročně daří generovat finanční prostředky, které
využíváme na pokryti provozních nákladů spolku (pronájem prostorna Dole Marie a platby ze energie
s tím spojené). Nyní jsme v situaci, kdy tyto prostředky nemáme, a proto hrozí, že nebudeme meň
dostát svým závazkům.

Z tohoto důvodu bychom chtěli Zastupitelstvo města Příbram požádat, abychom poskytnutou dotaci
mohli využítnejen na náklady uvedené ve výše zmíněné smlouvě, ale také na úhradu nákladů energie.

Předem děkujeme za kladné vyřÍzenÍnašížádosti.

S pozdravem

.

Denisa Šrajnov
mistostarostka
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