
Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kulturž a sadu dne: 24.05.2021

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci_Hana Křivová
Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucíodboru

Projednáno: v RM 03.05.2021

Textv usnesení RM

63) Zádost o dotaci - Hana Křivová

R.usn.č.420/2021
Rada |. doporučuje ZM

1) Kč pro fyz. osobu Mgr. Hana Křivová,
na projekt s názvem „Celoroční podpora

krasobruslařky zařazené do výběru talentované mládeže ČKS“, 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 s fyz. osobou Mgr. Hana Křivová,
o poskytnutí dotace ve výši 101.500,00 Kč na projekt „Celoroční podpora

krasobruslařky zařazené do výběru talentované mládeže ČKS", 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.

||, u k | á d a'
OW zařadit tento materiál do programu zasedani Zastupitelstva města Příbram dne 24.5.2021.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM 5 c h v a I u i e

1) poskytnutí dotace ve výši .. Kč pro fyz. osobu Mgr. Hana Křivová,
na projekt s názvem „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru

talentované mládeže ČKS", a to z kapitoly 777—OSKS, 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

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyz. osobou Mgr. Hana Křivová,
o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Celoroční podpora

krasobruslařky zařazené do výběru talentované mládeže ČKS“, v souladu s Pravidly pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomoc! 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 fyz. osobu Mgr. Hana Křivova' z důvodu

Důvodová zpráva: .
Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OSKS
na rok 2021: ANO

V příloze předkládáme žádost fyz. osoby Mgr, Hana Křivová, o poskytnutí individuální dotace ve výši
203.945,00 Kč na projekt s názvem „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru talentované
mládeže ČKS“.

Mgr. Hana Křivová, trenérka s nejvyšší trenérskou licencí, trénuje 9 letou závodnicí
Závodnice je čienkou 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,
která umožňují trénování profesionálních sponovců (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.
Zadatelka by přidělenou dotaci využila na úhradu nákladů na cestovné, na tréninky, na ubytování, na

testování, nákup materiálu, pronájem ledové plochy a tělocvičny a odměny trenérům.

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

27.04.2021 a navrhuje RM doporučit ZM částku ve výši 101.500,00 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 žádostí vyhovět ve výši 37.500,00 Kč, (Stejnou částku schválilo
ZM žadatelům o dotaci v programu Reprezentant ČR 2021 .)

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

schválených ZM dne 2206.2020 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 zak. 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 nevyhovénl žádosti.

Příloha: žádost o dotaci, zápis z jednání komise
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KONCEPT Převzal: Odbor škoíství, kultUry & sportu
. _ . DošloTEMA: Inlelduálnídotace 2021 dne: 23 -04— 2021

OBLAST: Individuální dotace eu č _ , _ / , / \

čj .
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Žádost číslo IDOO173

Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru talentované mládeže ČKS

Základní informace

Titul před: Mgr.

Jméno: Hana

Příjmení: KřiVOVá
.

Titul za:

Rodné číslo:

E-mail:

Kontaktní údaje

Ulice:
.

Číslo orientační:

číslo popisné:

psč:

obec:

Obec s rozšířenou působností: „-1lm.;s rr;zšííx,nn_— ()LSUDROSU __ \ “

Okres:

Pošta:

Telefon;

Fax:

WWW:

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:

Číslo popisné: %

httpszl/dataoe.pribram.eu/—'viktorie—ldetaIllabiast-individualni-dotacellndivídualni-dotace-ZOZ1__104/207ol?dld=dotaoe60812b77656ec7.56040170 1/5
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PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: \„na.. :; :'f., řřonux p**šóbnustí —' Uri?

Okres: Příbram

Pošta: 25101

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Banka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.

Úplný a přesný název Viktorie Křivová » členka Projektu talentované mládeže ČKS
projektu: Krátký ;„ výstižný narex: akce,.s'ujeku. (.= názvu cy mém bý: patrně, o

Jakou akci se jedná)

Stručný obsah projektu: Viktorie je členkou projektu talentované mládeže 4eského
krasobruslařského svazu a musí se připravit na srpnové
výkonnostní prověrky v krasobruslení. V současné situaci musí
trénovat na vlastní náklady samostatně (bez přítomnosti klubových
kolegů) na sportovištích, která umožňují trénování profesionálních

, sportovců. Jako členka výběru (5 profesionální smlouvou) má
zároveň povinnost účastnit se akcí organizovaných svazem.
Scmčný pupvs projektu (podrobnější popis= bude r—ííésšmu žadosu)

050b3_0dp_m'ěd_"á za Mgr. Hana Křivová
realnzacn prolaktu:

Popis činnosti žadatele: Zajištění celkové přípravy a tréninků Viktorie pro srpnové
výkonnostní prověrky v krasobruslení. Vzhledem k současné situaci
a vládním omezením není možná příprava závodnice (glet —
nejmladší žačka) v součinnosti :; oddílem. Z tohoto důvodu
závodnice, která je pod profesionální smlouvou, trénuje
individuálně. Individuální tréninky jsou velmi nákladné (náklady na
ledovou plochu pro jegnu osobu). Viktorie je, jako členka projektu
talentované mládeže Ceského krasobruslařského svazu, zvána na
tréninkové kempy, které svaz formou „bublín“ od února organizuje
pro vybrané členy v Ostravě Poruba.

Připravované akce, které
výhledově na projekt testy výkonnosti, republikové a mezinárodní soutěže, MČR

navážh

Doba realizace: Od 1- 2- 2021
(den ; měsíc,! rok)

Doba zahájení projektu: 01-02-2021

Doba ukončení projektu: 31-08-2021

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval V (131.555 \žaa'axm :qiííqa (s-u'u-u „wu ?“ ;ebdíf „Exawrv- *: pr!)5<:*cllí<ŠŽ a

minulých letech; ťah—' v1,4;rwa—mf»“<r:*. v); "'::i „ ::„a'fk

Seznam příloh: Popis projektu, položkový rozpočet, reciproční plnění
dezr' „“a“/"10.51 mmm, k:: k žšnlusí' ;)řikíádáiv

223 945 Kč

hups:l/dofacepn'bram.eul—viktorie—ldetallloblasl—indivřduaIni-dotacelindívidualni-dotace-2021_104/2070/7dld=dotace60812b77656ec7.56040170 215

?
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Celkové náklady projektu:

Polozkovylrozpocet pýnjektu -'|'vnat'enalcv>ve náklgdy (rlapr. nákup bot a bruslí
materlal, vybaveni, kancelarske potreby, jme — kazdou

20 000 Kč
položku vyspecifikujte):

Uvedte da prvního síuupce “popis

náldadu'h do druhého sloupce "Častku v
KČ"

Polozkcivy WZPDCŠ': QrOJektu
-
nemateriálov4e náklgdy cestovné do Ostravy a zpět na 5

(napr. najemne, preprava osob, cestovne, odmeny kempů
účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci, 10 345 Kč

poštovné, telekomunikační služby, jiné......):

náklady na led květen -

červen(5x týdně 2 hodiny)
80 000 Kč

červenec — soustředění s

[eprezentačním trenérem ve
Svýcarsku - Flims

40 000 Kč

náklady na led srpen(5x týdně 2

hodiny)
48 000 Kč

náklady na kempy
5 600 Kč

» „, „xk * ;wííči'. „"„h—xš'rv *zluwý [; >5

„miky, c : pciífku wedle

řvdpo—Ilá“mšu„ výsx nákladů

Položkový rozpočet projektu — osobní náklady (ngy,
DPP/DPC): 0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 KČ

DU levem) p:;llť'ka nvram. typ wšch

nápladů a prváci: osum (např. vzdy — '

mmw a cm pravého ;)(zííčka worm“

ařuc—xw - IHCŠBIWQU výš? unkiadů

Vlastní podíl žadatele v Kč: KČ

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: “TČ

Vlastní podíl žadatele v %: „
: celkev ": .- < adu p „Jjekm

Vlastní podíl žadatele vč. jlných zdrojů financování v %: %

Účelové dotace od ostatních obcí: KG

Dotace ze státního rozpočtu: K—

Dotace od krajského úřadu: K“
3

Ostatní zdroje, dary:

hnpszl/dotace.pn'bram.eul—víklorie—Idetail/oblast—individualni-dctace/individualni-dotace-2021_104/2070!?did=dolac560812b77655ec756040170 3/5
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K:

Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy 2 Kč
prodeje):

Výše požadované dotace v Kč: 223 945 KČ

Výše požadované dotace v %: 100
, , „ _% z ceikuvych nakladu mm]uknx

Specifikace uznatelných nákladů, na které je cestovné, .ubytovám, s'travaj“ testy,
dotace Požadována: brusle, nájem ledu a telocvncny,

odměna trenérům,
Uvedte uznatehé náklady, na které bud-
bude aotace voužšta (rnmř. nájemné,
větné ceny do goutěží mm *

1. Identifikace osob zastupující M9“ Hana Křivova
, __ . , ,právnickou osobu s uvedením právního _ 57' “CDL ef“ :qu „ _

důvodu zastoupeni: oiu'za'- v::law- JIC.! Kal jmenem pzavnlckv \)Sxmy & ]Ejlch
funkcí

2. Identifikace osob s podílem v této

právnické 050bě: Podílem ]c- my » obchodu: paní! die :*; 37 zák c: 00/2012

Sb., (: vbrhodnů lv korpufa ' u _=.—. znám :m7dršpfširb

předpisů

511911sz :ieuvudou se členové Scolku, 336 síaturárrí

„ásrupce nebo osoba oprávněná dla stanov jedna! z
'

„uma

ůkmuvu ;gggcšrgqir nnrrvácjf]:fízromvé ae'cziunáa'g/ .ch

;:i ":'.'f=-'z'!: w. 11':*n;'* ' _“ŠCVOIÍFHII“ ':._;sí';'4,i<1;

0: ;;km- ;U!“("»'Y:' m3 .; of).:fchr'JJV'ýzva/.a .rnr“=r!7':ac<3 die
Lu ci.; :! '-? :.: :u'vcvedr gneuwzi'! s;; Urw—rm'm'r., ::./a

m, 5:1!sz v:; War:

3„ Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a v „ _ , ( ,
o výši tohoto podílu: "'udwu tfvedmy azvy subjektu, v nřdxz' na vcktem :

'ýse uvedenych :yxzo'; und?

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smysíu 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 souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), v piatném 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 plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením
do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách
města Příbram.

Prthašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a pravdivost
údaju uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
ňnančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

https:l/dotaoe.pribram.eul—viktarie'vldetailloblast-indwíduaini—dotacehndívidualnidotace-2021_104/2070!7did=datace€0812b776569c7.560401 70 4/5
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Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uvedte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro
město Příbram atd.

2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou
součástí žádostí, proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném
těle žádosti budete uvádět pouze celkovou výší 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 reclpročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - Žádost ID00173 mp_jígLrgjekqugLf (215.77 kB)
Příloha č.2 - ggožkový rgggočemgf (418.5 kB)
Příloha č.3 - Zádost číslo IDOOl73 reciprocíg.ng (207.04 kB)

Žádost elektronicky podána

httpszlldotace,príbram.eu/wikiarie—ldetail/oblast-indívidualni-dotaceňndividualni-dotace-2021_104/2070/7did=dotace$0812b77656ec756040170 5/5



Czech

Figure skating .—

V Praze 22.2.2021 [

Pro: Cerovská Adéla, KEvová Viktorie. Taubsová Veronika

|

V souladu s předchozí mailovou komunikací si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na .

1. Výcvikový tábor v Ostravě v tzv. „Bubiině“
.!

25.2. — 28.2.2021 v Ostravě — Zimní stadion Poruba .l

Sraz účastníků: 25.2.2021 ZS Ostrava Poruba — v 14,00 hod.

?
Ukončení akce: 25.2.2021 cca v 15,00 hod.

Všichni účastníci VT a jeílch osobní trenéň mají zajištěno ubytování a plnou penzí.
\|Stravování začíná 25.2.2021 večeři a končí obědem 28.2.2021.

Náklady na tuto akci jsou závodníkům hrazeny z rozpočtu ČKS jen částečně.
]

Doplatek prosím uhraďte dle pokynů níže. .

Úhrada: Doplatek kandidáti PRTM 1050,—Kč *

Platba převodem na účet svazu: 154971520I0600 GE Money Bank lt
variabilní symbol: 31

Do poznámky: Jméno a přijmení — 1.VT Bubíina !

'
Termín platby : nejdéle do 3.3.2021 Á

Program akce: Technika bruslení a elementů. Pohybová průprava.
'

Důležité podminky akce: pro účast je nutné předložit při vstupu na ZS negativni
4

PCR test na COVID-1s ne starší než 48 hodin (dle Instrukcí ČKS v samostatném \
mailu) : dále je nutné přijít s resplrátorem minimálně třídy FFPZ nabo KN95, který

,
jsou všichni účastníci povinni nosit ve všech prostorách ZS. sundat jej mohou \
pouze při tréninku. Nikdo z účastníků nesmí po dobu konání akce opustit prostor \
28. V průběhu VT budou účastnici ještě testování antigenníml testy a to přímo na

\ZS. Všem účastníkům bude při vstupu na ZS změřena teplota. .

Mgr. Škorničková Monika Evžen Milčinsky'
vedouci SCM vedoucí PRTM

Guth Flgun Shing Mmluliou MMilli: MONEYA Money Bank . | T: 5420 230 234 505
wu-zcmaw Squaw sam nam » czas 0600 0000 ccm 5491 (520 & m-Qamnumm om
ua oa Pam... \ o;.mmmm; swf! ! BIC Coa- - AGEMZPP www.unhnhmvgmg



Žádost ID00173

Celoroční podpora krasobruslařky Viktorie Křívové

Viktorie Křívová je členkou výběru talentované mládeže Českého krasobruslařského svazu. Účastníci
tohoto projektu se koncem srpna podrobí výkonnostním prověrkám, na jejichž základě bud' budou
nebo nebudou v projektu pokračovat. Vzhledem k současné situaci a vládním omezením není možná
příprava závodnice (9Iet — nejmladší žačka) v součinnosti s oddílem. Závodníci trénuje její matka Hana
Křivová, trenérka s nejvyšší trenérskou kvalifikací. Protože se nemohly připravovat obvyklým
způsobem v oddíiových trénincích, využívaly možnosti, které odpovídaly současným podmínkám.
Jednou z možností byla a je účast na kempech v Ostravě Poruba, pořádaných Českým
krasobruslařským svazem pro vybrané sportovce, účastnící se zmíněného projektu. Celá příprava je
velmi nákladná vzhledem k omezením vydaným vládou — pouze 2 osoby na ledě, cestování,
pravidelné testování..

Vzhledem k nečekanému a podstatnému navýšení nákladů na přípravu Viktorie, žádám o finanční

podporu její tréninkové činností.

Mgr. Hana Křivová

matka a trenérka Viktorie



Žádost číslo |000173

Nabidka recipročního plnění

Uvedení loga města Příbram jako partnera na stránkách

Uvedení loga města Příbramjako partnera v článcích

Uvedení loga města Příbram na tréninkové izávodní mikíně

Možnost exhibičního vystoupení v rámci nějaké vhodné akce města

Aktivní účast na projektu „ Na hřišti to žije"

Aktivní účast na projektu „ Novák fest"

Případné další formy spolupráce s ohledem na potřeby města
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Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratnv'ch fmančnlch výpomocí

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

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,
c) DPH u plátců tém daně, ledaže přůemce 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 věcía služeb osobníspotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů přůemce 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.
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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „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, pňvítal 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 komiseť

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

gd2) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt „JUDO Příbram — nákup tatami“.
Zadatel 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 maery 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 O — 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 8150000 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 10150000 Kč — skládá se z částky 37.500,00 Kč (částka schválená ZM žadatelům
v dotačním programu Reprezentant ČR 2021) 3 navýšení 64.000,00 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 o druhém návrhu 101.500,00 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

z 11 na 9.

Hlasování pro návrh — 8 PRO, návrh schválen

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

na vývoj financování ze strany vyšších celků (kraj, NSA). Úpravy a změny navrhují vprogramech
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 klubu na soutěžní a nesoutěžní bez

dalšího roziišování jednotlivých 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 vprogramu Rozvoj a opravy sportovišť. do kterého by se přesunula veškerá běžná údržba

sportovišť, kterou je nyní možno uplatnit v činnosti.

Výše uvedené bude diskutováno na dalším jednání komise.

adG) 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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