
Město Příbram
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Název bodu jednání:
HC Příbram - žádost o změnu účelu dotace

Pro jednání ZM
dne: 07.12.2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

v RM dne 30.11.2020

48) HC Příbram - žádost o změnu účelu dotace
Usn. nebylo přijato.
Návrh usneseni:
Rada doporučuje ZM

schválit žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01
Příbram VIl, IČO: 47072741, o změnu účelu individuálnI dotace schválené Zastupitelstvem
města Příbram dne 14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM na úhradu pronájmu ledové plochy pro
mládež HC Příbram za podmínky použití schválených finančních prostředků v souladu
s Pravidly pro poskytováni dotací.

Usn. nebylo přijato.
Návrh usnesení:
Rada doporučuje ZM

schválit žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01
Příbram VIl, IČO: 47072741, o změnu účelu individuálnI dotace schválené Zastupitelstvem
města Příbram dne 14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM na úhradu pronájmu ledové plochy pro
mládež HC Příbram.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje X neschvaluje
žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VIl, IČO:
47072741, o změnu účelu jndividuá|ní dotace schválené Zastupitelstvem města Příbram dne
14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM na úhradu pronájmu ledové plochy pro mládež HC Příbram.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu (dále jen ,,OŠKS") předkládá radě města žádost subjektu Hokejový
klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VIl, IČO: 47072741 (dále jen ,,klub")
ze dne 27.11.2020 o změnu účelu individuálni dotace ve výši 1.280.000,00 Kč schválené
Zastupitelstvem města Příbram dne 14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM.

Dle Usn.č.431/2020/ZM měla být dotace použita na úhradu pronájmu ledové plochy pro mládež HC
Příbram za rok 2020. Vzhledem k vyhlášeni nouzového stavu a mimořádných opatřeni Vlády ČR v
souvislosti s pandem ii COVID-19, v rámci kterých došlo k uzavření sportovišť', vypadly klubu výdaje za
pronájem ledového plochy, a to z větší části měsíce října a za celý měsíc listopad. Vzhledem k tomu,
že je situace ohledně otevřeni sportovišť' stále nejistá, žádá klub o možnost využit dotaci na úhradu
výdajů za odměny trenérů a dopravy k utkáním mládeže HC Příbram.

OŠKS nedoporučuje žádosti vyhovět, a to z důvodu, že tato individuá|ní dotace byla cíleně určena a
schválena na výdaje za pronájem ledové plochy pro děti a mládež HC Příbram.

žádost klubu byla předložena Komisi pro mládež, tělovýchovu a spořt (dále jen ,,komise") k projednáni.
Komise doporučuje radě města žádost klubu schválit.

Příloha: žádost o změnu účelu dotace HC Příbram



Město Příbram

Mgr. jan Konvalinka
starosta

Kopie: Ing. jiří Holý, člen rady města, předseda Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

V Příbrami dne 27.11.2020

Vážený pane starosto,

V souvislosti s dříve neočekávaným (v době podáni žádosti o dotaci města) uzavřením
sportovišť', díky kterému nám vypadly výdaje za pronájem ledových ploch minimálně za
většinu měsíce října a celý listopad (a otázkou je samozřejmě vývoj v prosinci) bychom chtěli
tímto požádat radu města o změnu účelu poskytnuté dotace č. 694/OŠKS/2020 z původního
vymezení ,,na pronájem ledové plochy pro mládež HC Příbram" na ,,pronájem ledové plochy
HC Příbram a úhrady odměn trenérů a dopravy k utkáním mládeže HC Příbram".

Děkujeme předem radě města za čas věnovaný naši žádosti a zároveň omlouváme podáni
této žádosti až na konci listopadu, ale situace se bohužel neustále vyvíjí a je prozatím stále
mimořádně nepřehledná.

S pozdravem,

. .Ing. Petr Vinš
prezident

Hokejový klub HC Příbram, z.s.
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