
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: školství, kulturŽ a sěortu dne: 24.05.2021

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci_JUDO_nákup tatami

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí

Projednáno: v RM 03.05.2021

Text usnesení RM

15) Zádosti o dotaci - JUDO - Nákup tatami
R.usn.č.345/2021
Rada [. doporučuje ZM

1) schválit poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 Kč pro subjekt JUDO Příbram, z.s., Žežická

193, 261 01 Příbram VH, IČO: 48954985, na projekt s názvem „JUDO Příbram - Nákup
tatami“, 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 pogpisu smlouvy,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem JUDO Příbram, z.s., Zežická 193, 261 01

Příbram VII, IČO: 48954985, o poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 Kč na projekt „JUDO
Příbram - Nákup tatami“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
ňnančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č, 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

II. u k | á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 24.05.2021.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM 3 c h v a | uj e .
1)

poskětnutí
dotace ve výši Kč pro subjekt JUDO Příbram, zs., Zežická 193, 261 01 Příbram

VII, | 0: 48954985, na projekt s názvem „JUDO Příbram - Nákup tatami“, 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) uzavření veřejnoprávní smlouvy subjektem JUDO Příbram, z.s., Žežická 193, 261 01 Příbram VII,

IČO: 48954985, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „JUDO Příbram —

Nákup tatami“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e s 0 h v a | uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt JUDO Příbram, 2.5., z důvodu

Dúvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuální dotacejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OŠKS

na rok 2021: ANO

V příloze předkládáme žádost subjektu JUDO Příbram, z.s, IČO: 48954985, o poskytnutí individuální
dotace ve výši 85.000,00 Kč na projekt s názvem „JUDO Příbram - Nákup tatami“.

Žadatel se účastní projektu „Trenéři do škol", který spočívá v aktivní účasti trenéra na hodinách tělesné

výchovy na příbramských základních školách. Z tohoto důvodu potřebuje žadatel do škol převážet
tatami (speciální žíněnky, které se do sebe spojují jako puzzle a jsou využívané pro tréninky juda,
sebeobrany apod.). Stávající tatami, které klub vlastní, není k časté manipulaci uzpůsobeno svojí vahou.
Časté rozkládánl a skládání vede k rychlému opotřebení a následně nelze zajistit pevné sestavení, a to
může způsobit během cvičení v tréninkové ploše mezery a hrozí nebezpečí úrazu. Cílem projektu je



nákup speciálního odlehčeného tatami, které je svou konstrukcí uzpůsobeno k pevnému sestavení

tréninkové plochy.
Žadatel by přidělenou dotaci využil na nákup tatami.

Komise pro mládež. tělovýchovu a sport (dále jen „komise“) projednala žádost na svém jednání dne

27.04.2021. Navrhuje RM doporučit ZM schválení dotace ve výši 85.000,00 Kč, viz zápis z jednání
komise.

Ke dni 24.05.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje
ve výši 488.000,00 Kč.

ZM dne 14.06.2021 bude projednávat žádosti o dotace:

Obchodní akademie a Vyšší odborná škol žádá o dotaci ve výši 70.000,00 Kč na projekt „100 let školy".
Nataša Pštrossová žádá o dotaci ve výši 100.000,00 Kč na projekt „TV Fonka“.

Vzhledem k tomu, že ke dni 24.05.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem k

charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 22,062020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2019. Podmínka se

týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, &
10a, odst. (4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci, zápis z jednání komise
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Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: Individuálnidotace

Žádost číslo |Doo171

Název projektu - akce
'

JUDO Příbram - Nákup tatamí

Žadat9 |

Základní infomace

Názov: JUDO Příbram. z.s.

,
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo planué registrace

|č; 48954985

DIČ:
E— mail:

Kontaktní údaje

. ŽežiokáUlice.
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Člslo orientační:
Čislo popianě: 193

PSČ: 26101

Oboe: Příbram

Obec s mZŠIrenOu www:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres: Příbram

Pošta: Příbram

mm..:
Fax

WWW: www.Judoprlbram.cz



Korespondenční adresa

Adresát

Ulice:

Číslo popisné:
PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou pusob :
obec s rnzšířenou působnosti = ORP

Okres: Příbram

Pošta: Příbram

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

číslo účtu: 3061878339

Banka: 0800 - Česká spořitelna, a.s.

Statutární zástupce

Titul před: MUDF.

Jméno: Radek

Přijmení: BOdf'ál'

Tnul za:

Funkce: Předseda

Další statutární zástupce

Tnul před:

Jméno:

Přijmení:

Titul za:

Funkce:

Projekt

' ' nám JUDO Příbram - Nákup latamiUplný .
majumť Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrné, ojakou akci se'

jedná)
- h -

: Nákup speciálnlho lehkého tatami, které bude prlmámě využíváno pro cvičenísm“"b“ "“""" dětí na příbramských zs na akci "Trenéři
do škol" a na veřeiných vystoupeních oddílu pořádaných městem Příbram.

Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádostí).
Stručný popls projektu (podrobnějšl popis bude přílohou žádosti)

Osoba „WP?Vědná == Luboš Hrabec
realizaci projektu:

p - "i " - | : Trénink Juda, sebeobrany. výchova miádeže, předcházení sociálně nežádoucích»" " ""“ ' "me '
jevů, účast na soutěžlch krajského. republikovéhoi mezinárodního rozsahu,
prezentace oddilu Judo Příbram na společných h'énínclch a soustředěním i
mimo
oktes Příbram.

Připravované akce. které Akce "Trenéři do škol"

výhledově na projekt naváží: Akce 'Novák fest“

. 2021Do“ ""h“"
(den / měsíc I rok)



Doba zahájení proisktu: 01-05-2021

Doba ukončení projektu: 31-12-2021

Obdobné projekty, které Podpora činnosti 2014-2020.

žadatel realizoval v minulých Podpořene PfDlektvi _ _ _
letech: Evid.č.: FSOOO12, SponCmnoleOOOS, SportCmnostODOZa, SportClnnostOM,

SponCinnostOOOSQ. SponCinnostomoo, SportCinnostom 11
(stručná charakteristika, celkové náklady, podil viastních prostředků a další zdroie
financováni. výsledek profeklu)

: Popis projektu, položkový rozpočet, reciproční plněníSeznam příloh
Uveďte seznam příloh. které k žádosn' přikládám

Financování projektu

Celkwé náklady projektu: 5 000 Kč

Položkavý rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál. -

vybavení. kancelářské potřeby, jiné- každou položku Nákup “““"“ “00 '$) “*
vyspecitikujier

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu", do
druhého sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nemameriálové náklady (např.

nájemné. přeprava osob, neslavné. odměny ůčinkujlclm, trenérům
apod..., náklady na propagaci, poštovné, ielekomunikačnl služby,

ÍÍné-----—)C Do levého polička uvedie přesný popis položky,
do pravého políčka uvedh předpokládanou výši
nákladů.

Položkový rozpočet projektu — osobn! náklady (mzdy. DPP! DPČ):

Do levého políčka uveďte iyp osobnich nákladů
a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do

pravého políčka uveďte předpokládanou výš!
nákladů.

Vhsmi podl! žadatele v Kč: Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů ňnmoovánl v Kč: Kč

Vlnlm podil hank v %:
% z celkových nákladů projektu

Vlastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů ňnanoovánl v %:
%

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatni zdroje, dary: Kč

Příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné. příjmy z prodeje):
Kč

Výše požadované dotace v Kč: 35 000 KČ

Výše požadova . 100"€ dotace v 'l..
% z celkových nákladů projektu

. - Nákup 'atami
Speclfikacs uznmlnych nákladu. na

km;;éžizgwx Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude' dotace použít; (např. nájemné, věcné ceny do
soutěží apod.).



1. Identifikace osob zastupující právnickou MUDr. Raýiek qunagpředseda oddílu . _ .
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni: media. me"“ a pfurrgem' osoby nepq osob ogravnenych

jednat jmenem pravmoke osoby a jejich funku.

2' mamma osch s podílem vm0
mága? Podlfem/e myšlen obchodnlpodll dle 5 31 zák. č. 90/2012 Sb„ o

' obchodních korporacích, ve znénl pozdějišřoh pleaplsů.

Sgnlkz - neuvedou se členové spolku. ale slaluláml zástupce neba
osoba oprávněná dle slanovjednal za spolek.

Akciová ggglečnggt - neuvádíjednollívé akcionáře. ale zakladatele
uvedené v obchodním rejstriku.

Družstva - nejedná se a abohcdnipadll. iniarmace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvádl se družslsmlci. ale stallltáml výbor).

3' Identlfi osob, v nichž má pflmy
afghapgšššl Budou uvedeny názvy subjektů. v nichž má některá z výše'

uvedených osnb podil.

Žadatel bere na vědomí. že v přlpadě obduženl 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 pfatném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech 8 o změně některým souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném zněnl,
bude zapsán do centrálního registm evidence podpor maiého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném zněnl, uvedených v této žádosti, Jejich povinným přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plnění povinnost! z ní ptynouclch. Dále sauhiaslm se zařazením do databáze poskyhovatele a se zveřejněním
identifikačním údajů a výše 4101303 na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a pravdivost údajů
uvedeným v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že ísem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dome! a návratných finančních výpoml
: rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uvede všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu. přínos pro město Příbram
am.

2„ Položkový rozpočet (tabulka ke snažení v sekci Dokumemy). Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti,
proto pmsíme. abyste jaho vyplněn! věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosíi budete
uvádět pouze celknvou výši nákladů na projekt. požadovanou výši domoe a výš! ostatních ňnančnlch

prostředků v pripadá, že projekt budete financovat také : vIastnlch zdrojů nebo dotaz:! od jiných poskytovmelů.
3. Nabídka lecipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - chis prgeklg =JUDO Příbram — nákug tatamiugf (316.12 kB)
Příloha č.2 - DQIAQE PQLQZKQyX ROZEŠZZETQQÍ (613.82 kB)
Příloha č.3 - Nabldka recigročnibg ginšnl JUDO gdf (388.92 kB)

Žádost elektronicky podána 20.042021 podpis statutámlho zástupce



Popis projektu: IUDO Příbram — Nákup tatami

Cílem projektu je nákup 100 m2 (100 ks) speciálního tatami (žíněnky) „puzzle", které je mnohem lehčí

než běžné tatami & díky speciáiní konstrukci umožňuje pevné sestavení tréninkové plochy.

Oddíl JUDO Příbram se aktivně zapojil do akce „trenéři do škol" a pravidelně vystupuje na akcích

pořádaných městem, jako například chystaný „Novák fest 2021". Vsoučasné chvlll na zabezpečení

těchto akcí využíváme běžné tatami, které není pro tento účel vhodné. Běžné tatami má vysokou

hmotnost a není uzpůsobeno na častou manipulaci. Díky tomu, že výše uvedené akce vyžadují

neustálé stěhování tataml & jeho skládání a mzkládánď dochází kvelmi rychlému opotřebení, což

s ohledem na vysokou pořizovací cenu není ideální. Navíc není možné (v neustále se měnících

lokalitách) u běžného tatami zajistit jeho pevné sestavení a díky tomu se během cvičení v tréninkové

ploše tvoří mezery a hrozí nebezpečí úrazu.

Nákup nového speciálního tatami, které je mnohem lehčí a které díky speciální konstrukci umožňuje

jednoduché a pevné sestavení tréninkové plochy, by tak zajistil kvalitní a bezpečné podmínky pro

speciální hodiny tělocviku spojených s ukázkou juda na příbramských školách a bezpečná cvičení a

ukázky na dalších akcích pořádaných městem Příbram. Nízká hmotnost by velmi výrazně zjednodušila

manipulaci a převoz tatami, a to jak po škoiách zapojených do projektu, tak i na další akce spojených

s oddnem JUDO Příbram.

Finanční situace oddílu bohužel neumožňuje takto vysokou lnvestici a případné poskytnut! dotace je

jedinou možností jak lískat prostředky na nákup výše uvedeného spec. tatami.

MUDr. Radek Bodnár

předseda oddílu



Žádost číslo: lD00171

JUDO Příbram - nákup tatami

NABÍDKA RECIPROČNÍHO PLNĚNÍ

Uvedení loga města Příbram jako partnera oddílu na stránkách www.judopribram.cz

Uvedení loga města Příbram jako partnera oddílu na tiskových materiálech spojených s projektem

Plné svolení k prezentaci projektu JUDA Příbram jako projektu podporovaného městem Příbram

Možnost exhibičního vystoupení v rámci nějaké vhodné akce města.

Aktivní účast na projektu "Na hřišti to žije"

Aktivní účast na projektu "Trenéři do škol"

Případně další formy spolupráce s ohledem na potřeby města a s ohledem na naše možnosti.

Jméno a podpis statutárního zástupce: MUDr. Radek Bodnár

&



adatelz JUDO Příbram, Ls.
Adresa: Žežická 193, Příbram, 26101

| 0: 48954985

Název dotační oblasti: Individuální dotace

Název projektu: JUDO Příbram — Nákup tatami

PŘEDPOKIÁDANÝ POLOŽKWÝ nozročrr Pnomcru
Uvádějte pouze uznatelné výdajev souladu s platnými Pravidiv pro poskvtování dotací a návratny'ch finančních výpomocí :

rozpočtu města. Neuznatelnýml výdaji jsou:
a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,

h) odměny členům statutárnlch : kontrolních orgánů právnických osob za výkoniejich funkce nebo v souvislosti s ním,

:) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích,

e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejkích s účelem dotace.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce lajiné činnosti, než je výkon funkce statutárního

orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemceje FO, pak osobám blízkým přliemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

_předpomaaná Výše Výdile
Materiálové náklady
Nákup tatami 100 m2

Nemateriálové nákladwslužbv) _

osobnínáuaay _
mzdy včetně odvodů _
ostatníosobnína'kladew. DPČ) _
_—
iiné(specifikovat) _

Neinvestiční náklady celkem 85000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)



Příimvwrojektu —
_—

Další zdroje financování projektu _
vlastní finanční vklad žadatele _

Příímvcelkem _

Rozdíl mezi náklady a příjmy -85000

Požadovaná výše dotace v Kč 85000

V Příbrami dne: 17.4.2021 Podpis žadatele:



Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dálejen „komise“)

Datum: 27.04.2021

Účast: (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta
Vesecká; Daniel Rosenbaum; Jan Hadraba, Bc. Antonín Schejbal; Mgr. Jitka Charyparová
Nepřítomni: Karel Makovec, MBA (omluven), Petr Janota (neomluven)

Program:

1) Zahájení

2) Žádost o individuální dotaci na projekt „JUDO Příbram — nákup tatatmi"

3) Žádost o individuální dotaci na projekt „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru
talentované mládeže ČKS“

4) Návrh na odvolání člena komise a na změnu počtu členů komise

5) Nastavení dotačních programu pro rok 2022

6) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise. přivítal přítomné. Je přítomno 6 z 10 členů, komise je
usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání. Přidán bod programu č. 4 „Návrh na
odvolání člena komise a na změnu počtu členů komise“.

Program schválen.

Dorazili M. Peterka a D. Rosenbaum. je přítomno 8 z 9 členů komise.

ad2) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt „JUDO Příbram - nákup tatamí“.
Žadatel o dotaci se účastní projektu „Trenéři do škol“. který spočívá v aktivní účasti trenéra na hodinách
tělesné výchovy na příbramských základních školách. Z tohoto důvodu potřebuje žadatel do škol
převážet tatami (speciální žíněnky, které se do sebe spojují jako puzzle a jsou využívané pro tréninky
juda, sebeobrany apod.). Stávající tatami, které klub vlastní, není k časté manipulaci uzpůsobeno svojí
vahou. Časté rozkládání a skládání vede k rychlému opotřebení a následně nelze zajistit pevné
sestavení. a to může způsobit během cvičení v tréninkové ploše mezery a hrozí nebezpečí úrazu. Cílem
projektu je nákup speciálního odlehčeného tatami, které je svou konstrukcí uzpůsobeno k pevnému
sestavení tréninkové plochy.
Komise navrhuje RM doporučit ZM schválení dotace ve výši 85.000,00 Kč, a to z důvodu využití „tatami“
vice sportovními kluby v projektu „Trenéři do škol“ a na dalších akcích pořádaných městem.

Hlasování o návrhu: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh schválen

ad3) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené
do výběru talentované mládeže ČKS“.

Mgr. Hana Křivová, trenérka s nejvyšší trenérskou licencí, trénuje 9 letou závodníci Viktorii Křivovou.
Závodnice je členkou výběru talentované mládeže Českého krasobruslařského svazu. Účastníci tohoto

projektu se podrobí koncem srpna výkonnostním prověrkám, na základě kterých se rozhodne, zda
budou v projektu pokračovat. Z důvodu omezení vyhlášených vládou v souvislosti s pandemií COVID-
19 musí závodnice trénovat samostatně bez přítomnosti ostatních členů klubu, a to na sportovištích,
které umožňují trénování profesionálních sportovců (sama hradí náklady za pronájem ledové plochy).
Závodnice se pravidelně účastní tréninkových kempů. které svaz pro vybrané členy organizuje formou

„bubliny“ od února v Ostravě Poruba.
Členové komise navrhují vyšší částku, než ZM schválilo žadatelům v dotačním programu Reprezentant
ČR 2021. a to z důvodu vysokých nákladů na pronájem ledové plochy, kterou závodnice hradí sama.

První návrh je částka 81.500,00 Kč — skládá se z částky 37.500,00 Kč (částka schválená ZM žadatelům
v dotačním programu Reprezentant ČR 2021) a navýšení 50.000,00 Kč.
Hlasování o prvním návrhu 81.500,00 Kč — PRO 4 - návrh neschválen

Druhý návrh částka 101.500,00 Kč — skládá se z částky 37.500,00 Kč (částka schválená ZM žadatelům
v dotačním programu Reprezentant ČR 2021) 3 navýšení 6400000 Kč (částka odpovídající 50 %
fakturace SZM za pronájem ledových ploch na ZS Příbram. Tato fakturace pomáhá v období omezení

zlepšovat ekonomiku ZS).
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Hlasování a druhém návrhu 10150000 Kč — PRO 8 — návrh schválen

ad4) Komise navrhuje RM odvolání člena komise Petra Janoty, a to z důvodu dlouhodobé

nepřítomnosti a neplnění povinností člena komise a zároveň navrhuje RM změnu počtu členů komise

2 11 na 9.

Hlasování pro návrh — 8 PRO, návrh schválen

ad5) Členové komise diskutují () nastavení pravidel a dotačních programů pro rok 2022 s ohledem

na vývoj financování ze strany vyšších celků (kraj, NSA). Úpravy a změny navrhují v programech
Činnost sportovní organizací 3 Rozvoj a opravy sportovišť.
Dotační program Činnost sportovních organizací členové komise navrhují sjednotit s dotačním

programem „Můj klub“ vyhlášeným NSA ve smyslu rozdělení členů kiubu na soutěžní a nesoutěžní bez
dalšího rozlíšova'níjednotlivých soutěží a ponechatjen jediný ukazatel na rámec programu „Můj klub“ a
to počet hendikepovaných sportovců. Simulace výpočtu podle nového nastavení na základě počtu z

minulých let byla členům komise předložena.
Dalším návrhem je možnost snížení alokace v programu Činnost sportovních organizací a navýšení
alokace v programu Rozvoj a opravy sportovišť, do kterého by se přesunula veškerá běžná údržba

sponovišť, kterou je nyní možno uplatnit v činnosti.

Výše uvedené bude diskutováno na dalším jednání komise.

ads) Termín jednání komise: 18.05.2021 od 17:00, Tyršova 106 (kancelář radní pro sport R.

Vesecké)

Datum: 28.04.2021

Zapsala: M. Benešová

Schválil: Ing. Jiří Holý
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