
Město Příbram Pro jednání ZM

odbor: školství, kultur a Soortu Dne 21062021

Název bodu jednání:
Žádost o individuální dotaci — Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram |, Na Příkopech
104

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing.Lea Enenkelová

Projednáno: v RM 31.05.2021

Text'usnesení RM

22) Zádost o individuální dotaci — Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I,
Na Příkopech 104

R.usn.č.505/2021
|. doporučuje ZM

1) schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000 Kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola, Příbram |, Na Příkopech 104, se sídlem Na Příkopech 104„ 261 01 Příbram |,
IČO 61100412, na projekt s názvem „100 let školy“, a to zkap. 777-OŠKS, za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným & splnění

povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni

podpisu smlouvy,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škoia,
Příbram |, Na Příkopech 104„ IČO 61100412, o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na projekt
„100Iet školy“, v souladu sPravidIy o 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 á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.06.2021.

Napsala: Mgr. Věra Holá

Návrhy na usnesení:
ZM s 0 h v a | uj e

1) poskytnutí individuální dotace ve výši Kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola, Příbram |, Na Příkopech 104, se sídlem Na Příkopech 104„ 261 01 Příbram |, IČO

61100412, na projekt snázvem „100 let školy", a to zkap. 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 se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola,
Příbram |, Na Příkopech 104„ IČO 61100412, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt
„100 let školy“, v souladu sPravidly o 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 c h v a I u ] e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram |,
Na Příkopech 104, se sídlem Na PříkopeCh 104„ 261 01 Příbram [, IČO 61100412 z důvodu......

Důvodová zpráva:

Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777-OŠKS

na rok 2021: ANO.
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V příloze předkládáme žádost subjektu Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Příbram 1,

Na Příkopech 104, o poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem „100 let školy".

V roce 1920 byla založena „Veřejná obchodní škola v Příbrami", jejíž přímou nástupkyní pak byla

Střední ekonomická škola Příbram a později Obchodní akademie a Vyšší odborná škola. Stoleté

výročí je mimořádně významné a škola připravuje
celou řadu akcí. Byla vyhlášena soutěž o nejstarší

vysvědčení nebo maturitní tablo. Před deseti lety
škola vydala almanach, který se nyní dočká rozšíření

a následně druhého vydání. Škola připravuje výstavu, kterou bude moci navštívit široká veřejnost.

Vzáří 2021 se uskuteční slavnostní setkání absolventů, učitelů a dalších hostů. U příležitosti stého

výročí dojde k předávání pamětních plaket vybraným osobnostem, které se o ekonomické školství _

ve městě zasloužily. Připravuje se mediální pásmo o historii školy, škola založila speciální profil

na sociální síti Facebook a webové stránky. Stému výročí škola přizpůsobí dny
otevřených dveří, byla

spuštěna soutěž pro studenty na návrh nového
školního loga.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 159.000,00 Kč, výše požadované dotace činí

70.000,00 Kč. Požadovaná dotace bude využita na úhradu nákladů spojených s přípravou a tiskem

almanachu a plaket (částečné), dáie na propagaci, odměny pro soutěžící, nájemné, zajištění hudby

a ozvučení.

V roce 2021 bylo subjektu Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Příbram |, Na Příkopech 104

vrámci programových dotací zrozpočtu města Příbram ZM schváleno poskytnutí celkové částky

69.660,00 Kč, a to v oblastech:

1) Výchova a vzdělávání — 19.660,00 Kč na projekt Veletrh fiktivních firem „Podzimní Příbram"

2021

2) Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce — 50.000,00 Kč na projekt Konference mládeže

partnerských měst

Komise pro výchovu a vzdělávání projednala žádost na svém jednání dne 26.05.2021. Počtem hlasů

6 (0 proti, 1 členka se zdržela hlasování) se usnesla, že doporučí RM doporučit žádost ZM

ke schválení v plné výši, tj. 7000000 Kč.

Ke dni 02.06.2021 jsou na kapitole 777—0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje

ve výši 281.500,00 Kč.

Dne 31.05.2021 bude ZM projednávat žádost o dotaci dalšího subjektu:

Fotbalová asociace malé kopané, 2.3. se sídlem Slunná 296, 261 01 Příbram V — Zdaboř,

požadovaná výše dotace činí 20.000,00 Kč.

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

schválených ZM dne 22062020 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

zekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

vplatném znění, 5 10a, odst. (4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného
odkladu

žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění
žádosti.

Příloha: Žádost OA a VOŠ Příbram 0 individuální dotaci
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Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: Individuálnídotace

Žádost číslo 1000174

Název projektu - akce

100 let školy

Žadatel

Základní informace

NázeV' Obchodni akademie a Vyšší odborná škola. Příbram (, Na Příkcpech 104
'

Nálev uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

,c; 61100412

mc; cze11oo412
E- mail: mblazkova©oapbm

Kontaktní údaje

Ulice: Na PHkopech
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné: 104

PSČ: 26101

Obec: Příbram

' b :Obec s rozšířenou pusa nosil
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres: Příbram

Pošta:

Te|efom 315521144

Fax:

www; oapb-cz



[a \

„\
—

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:
pokud obec uIice nemá, vyplňte název obce

Čls!o popisné: ,
PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: 4obec s rozšířenou pusobnuslí : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu; 172166146

Banka: 0300 — Československá obchodní banka a.s.

Statutární zástupce

Titul před: RNDr-

Jméno: Marcela

Přijmení: Blažková

Tnul za:

Funkce: ředitelka

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno:

Přijmení:

Titul za:

Funkce:

Projekt

Ú | ' a ř n ' název ro aktu: 100 "* školyp ny ;: es y p .
Krátký & výstižný název akce! projektu (z názvu by mšic být patrně, o jakou
akci se jedná)
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stručný obsah projektu: Sígleté
výročí je mimořádně významné. & tak škola pripravuje celou

řa u
akcí, Byla vyhiášena soutěž o nejstarší vysvědčení nebo maturitní
table. Před deseti

Ieiy škola vydala almanach, (en se nyní dočká rozšíření (: dekádu a
následně
druhého vydání. Škole připravuje i výstavu, kterou bude moci navštívit
široká

veřejnost, a v září 2021 se uskutečnl také slavnostní setkání pro
absolventy, učitele
a další hosty. U příležitosti stého výročí dojde i k předávání pamětnlch
plaket
vybraným osobnostem, které se o ekonomické školství ve městě

zasloužily.
Připravuje se také mediální pásmo a historii školy, o tom. jak se

postupně měnily
obory, jak se vyvliel počet žáků i o tom. jak škola dlouho bojovala o

svoji existenci
třeba i tim. že se snažila získat pro sebe vlastní stálou budovu. Ke

speciáinl
příležitosti založila škola také speciální profil na sociální síti Facebook

a webové

stránky www.stoletskoly.cz, které postupně plní obsahem. Stému

výročí pňzpůsobl škola

idny otevřených dveří. byla spuštěna soutěž pro studenty na návrh
nového školního

loga nebo loga ke stému výročí.
Suučný popis projektu (pndrobněiši popis bude pinohou žádosti)

Osoba odpovědná za realizaci RNDr. Marcela Blažková
projektu:

Popis činnosti žadatele:
OA a VOŠ Přlbram je škola se stoletou tradicí. Vzdělává studenty ve
dvou
maturilnlch programech (obchodní akademie, ekonomicke lyceum) a

jednom
terciálnlm programu (ňnanční a ekonomické poradenství). V tomto
školním roce má
cca 280 studentů.

Připravované akce, které výhledové na den otevřených dveří
projekt naváží; veletrh ňktwnlch mem 2021

. leden - prosinec 2021Doba realizace.
(denlměsíclrok)

Doba zahájení projektu: 15-01-2021

Doba ukončení projekm: 15-12—2021

- datel Oslava 90. výročí založeni školy
ObdrzgĚngŘ/krtvťí'nťleýfhžlštecm (stručná charakteristika. ceikové náklady, podíl vlastních prostředků a daší

zdmje ňnannovánl, výsledek projektu)

h: 1. popis projektu, 2. položkový rozpočet. 3.recíprocita$""“ pm“ Uvedte seznam příloh. které k žádosh' přikládám

/
I'(9
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Celkové náklady projektu; 159 000 Kč
Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál,

al lál '
vybavení, kancelářské potřeby, jiné - každou položku m er

vyspecifikujte):

4Vybavení 24

kancelářské potřeby '

občerstvení : '

plakety 1!

Uvedte do prvního sloupce "popis nákladů do
druhého sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nemateriálové náklady (např. . _nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům nájemne “Hapod.... náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby,
jiné..„..): odměny soutěžícím '

propagace 2:

poštovné

příprava a tisk almanachu $(

občerstvení 1!

hudba a ozvučení 1(

Do levého poučka uveďte přesný popis položky.do pravého poučka uveďte předpokládanou výšinákladů.
Položkový rozpočet projektu » osobní náklady (mzdy, DPP! DPČ):

Do levého poučka uvedte !yp osobních nákladů
a počet osob (např. mzdy » 2 osoby) a do
pravého políčka uvedte předpokládanou výši
nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 10 000 Kč
Vlastní podn žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: 99 000 Kč

Vlastní adu žadatele = : 5p v ].
% z celkových nákladů projektuVlastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů ňnanoování v %: 55 %

Účelové dotace od ostatních obci: KČ
Dotace ze státnlho mzpočtu: KČ
Dotace od krajského úřadu: 10 000 KČ

9
(&'—I
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Ostatní zdroje, dary: ig
000

Přijmy vzniklá realizaci projektu (vstupné. příjmy z prodeje): 10 000 KČ

Výše požadované datace v Kč: 70 000 K5

V'še ž dované d ta : 44
y po 3 o ce v %

% z celkových nákladů projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na kterěje dotace PHPTBVB a tiskglmanachu. propqgace',
požadována: odměny soutézic/m. , hudba, nájemne.

plakety (částečně)
Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude
dotace použila (např. nájemné, věcné ceny do
soutěží apod.).

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupující právnickou Šyegzgffgg'aghaškoyžwby b ob oprá ěnýoh' ' ' 'A 3 en ne 0 05 Vn
osobu s uvedenim právmho duvodu zastoupení, iednal jménem právnické osoby a jejich tunkcš.

2“ Identmkace “SOD s podííem v tém
mága? dellemje myšlen obchadn/pod/ldle 5 31 zák : 90/2012 sz,.= u

' obchodních korporac/cn, ve xnén/ pozdějších předpisů

„Seglkz - neuvedou se členové spolku, ale statufám/ zástupce nebo
osoba oprávněná d/e sfanowednar za spolek,

mmm,neuvád/jsdnot/ivé akcionáře, ale zakladatele
uvedené v abchaan/m rejer/ku

MM' nejedná se o cbchadn/ padl!. ín/ormace dle bodu 2 a 3.

se neuvade (neuvad/ sa družstevn/cí, ale statutární výbor).

.
' ' ' ř' '

odíl,ao 'š'3 Identlůkace OSOb' v mChŽ ma p |my
\pohoto podvšu! Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše

'
uvedených osob podíl.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení 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

Wzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb.. o zemědě/stvl, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bUde zapsán do centrálního regísiru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobnich 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 nl plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele ; se zveřejněním
identmkačn/ch údajů a výše dotace na stránkách města Přibram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a pravdivost údajů

uvedených v této Žádosti a všech jejích přílohách.

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

Povinné přílohy:

1. Popis projektu — uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Přlbram

atd,
2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti,

proto prosíme, abyste jeho vyplněn! věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete

&)
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\uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výší dotace a výši ostatních Hnančnlch
prostředků v případě, že projekt budete financovat také 2 vlastních zdrojů nebo dotacl odjíných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechn moh musí b ' ve formátu pdf.

„

y p y “

'
Přllnha č.1 _ Qriloha 1 gogig am,;m;.gdf (1.68 MB)Příloha č.2 — grilgha 2 rozpocetgdf (975,48 kB)Příloha č.3 - gňloha 3 recigrocitapgf (225,32 kB)

\\Žádost elektronicky podána 28.042021

[V']
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f_zfíivff'iň Obchodm Akademie a Vyšsí Odborna Skola,

. jl _ _ (
Příbram 1. Na PHkooech 104
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100 LET ŠKOLY

pro dotační řízení města Příbram na rok 2021

Individuální dotace

Žadatel: OA a voš Příbram

Adresa: Na Příkopech 104, 261 01 Příbram 1

Tel.: 318 621 144 —- kancelář školy

MM,gama!

IČO: 61100412

Statutární zástupce: RNDr. Marcela Blažková

Kontaktní osoba: RNDr. Marcela Blažková, mblukovagggnhig, tel. 318 621 144

Popis projektu:

V roce 1920 byla založena „Veřejná obchodní škola v Příbrami“, jejíž přímou nástupkyní pak byla

Střední ekonomická škola Příbram a později Obchodní akademie a Vyšší odborná škola. Za sto let toho

zažila skutečně mnoho, v dobrém i ve zlém. Na rozdíl od svých začátků nemusí dnes bojovat o vlastní

budovu či učitele, ale pouze () žáky. Ve školním roce 2020/2021 oslavuje sto let své existencev

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a

kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na střední škole se vyučují dva stu-

dijní obory * Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. roč—

níku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili

povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení

studia. Na vyšší odborné škole je možné studovat tříletý obor Finanční & ekonomické poradenství, který

je určen maturantům. Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi získávají titul DiS.

Charakteristickým rysem absolventů všech oborů je samostatně myšlení, schopnost pohotového rozho-

dování, cílevědomost, iniciativa & samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní tech-

niku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na

odpovídající společenské úrovni. 0 vybudování & posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní

učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (5 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého
žákai

ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, děje—

pisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Téměř 80 % absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, z absolven-

tů za poslední dva roky jsou pouze 2 % evidovaných na úřadu práce.

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ mc www.oapb.cz
17215514510300 51100412 czs11oo41z
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ObchodmAkademle & Vyssn Odborna Skola,
.

ja:_—„A'Í1\ Příbram I. Na Příkonech 104J (.".

1
Nabízíme státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, velmí pestrou zájmovou činnost, odborné

stáže vzahraničí — Německo, Velká Británie, Řecko, exkurze, zájezdy, adaptační kurz, letní sportovní

kurz, lyžařský kurz.

1

Jsme hrdí na výborné znalostí a uplatnění našich absolventů, špičkové vybavení informačními technolo—
giemi, Vynikající spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a možnost čtmáctídenní nebo tříměsíční

odborné praxe v Německu a Velké Británii
Profesorský sbor tvoří 26 učitelů, kteří splňují kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvali-

fikace pedagogické.
Stoleté výročí je mimořádně významné, a tak škola připravuje celou řadu akcí, a to jak pro žáky, zájemce

o školu, bývalé absolventy, tak 1' pro širokou veřejnost. Byla vyhlášena soutěž o nejstarší vysvědčení ne-

bo manuální tablo. Před deseti lety škola vydala almanach, ten se nyní dočká rozšíření () dekádu a ná—

sledně dalšího vydáni. Škola připravuje i výstavu, kterou bude moci navštívit široká veřejnost, &

uskuteční se také slavnostní setkání pro absolventy, učitele a další hosty. U příležitosti stého výročí do—

jde i k předávání pamětních plaket vybraným osobnostem, které se o ekonomické školství ve městě za-
sloužily.

Bylo tedy nutné kontaktoval pamětnůcy čí absolventy a udělat s nimi rozhovory do almanachu či od nich

získat cenné informace z historie školy. Připravuje se také mediální pásmo o historii školy, o tom: jak se

postupně měnily obory, jak se vyvíjel počet Žáků i o tom, jak škola dlouho bojovala o svoji existenci

třebaí tím, že se snažila získat pro sebe vlastní stálou budovu. Tu již škola má a Město Příbram provedlo
opravu fasády & opravu a částečnou Výměnu oken v hlavní budově školy, která městu patří, a zaplatilo za

ně 8,35 milionu korun. Oprava fasády je pro organizátory takový pomyslný první krok v rámci oslav.
Něco, co každý student, učitel i kolemjdoucí vidí, když kolem školy prochází.
Ke speciální příležitostí založila škola také speciální profil na sociální síti Facebook & webové strán—

ky
www.stoletskolysz, které postupně plní obsahem. Stému výročí přizpůsobí škola i dny otevřených

dveří, byla spuštěna soutěž pro studenty na návrh nového školního loga nebo loga ke stému výročí.
Bohužel většinu aktivit, které byly plánované na rok 2020, jsme museli kvůli nouzovému stavv a uza-

vření škol přesunout na rok 2021. V tuto chvíli
předpokládáme, že se hlavní část oslav uskuteční na pod-

zim 2021.

Úkolem
organizátorů, a nejen jich, je také na všechny aktivity získat dostatek finančních prostředků,

proto bychom rádi oslovili představitele Města Příbram s žádostí o finanční podporu formou dotace. Sto

let je jistě významnou příležitostí a doprovodné akce si zaslouží podporu široké veřejnosti. Jistě stojí za

Zmínku, že téměř ve všech příbramských fnmách a institucích se lze setkat s absoIventy naší školy, kteří

svojí prací podporují rozkvět města.

Cílová skupina: studenti, zaměstnanci & absolventi školy, uchazeči o studium na SŠ a VOŠ, rodiče,

zástupci firem, široká veřejnost

BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ
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Písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, její povinné přílo-

ze, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích.

V Příbrami dne 2021 -04-28

Podpis statutárního zástupce žadatele

BANKOVNI SPOJENÍ IČ mc www.oapb.cz
172166146I0300 61100412 czs11oo41z
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\
Doklad o vypořádání závazků k městu a státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (lze nahra-dit čestným prohlášením).

“\

Čestné prohlášení

Česmč prohlašuji, že žadatel o dotaci v oblasti výchovy a vzdělání v Pňbramí

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram 1, Na Příkopech 104
má vypořádány závazky k městu a státu včetně sociálního a zdravotního pojištění a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

'

zástupce žadatele

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
www.oapbxzz

172166146/0300 61100412 czsnoom
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Žadatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram |, Na Příkopech 104

Adresa: Na Příkopech 104, 261 01 Příbram !

IČO: 61100412
Název dotační oblasti: lndividuálnídotace

Název projektu: 100 let školy

Veškeré náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v níže uvedené tabulce Specifikace zdůvodnit

jednotlivě požadované položky

Druh výdaje předpokládaná výše výdaje

Materiálové náklady 44500

_—
kancelářské potřeby —EĚ
jiné (specmkovatr občerstvení —m
plakety 10000

Nemateriálové náklady (služby) _EEE
_ mooc
přeprava osob a materiálu _

odměny soutěžícím (např. účinkujícím, trenérům,
_“

“iné (specifikovat): příprava a tisk almanachu 50000

15000
mono

Osobní náklady —
mzdy včetně odvodů _
ostatní osobní náklady (DPP. DPČ) _
__
Jiné (specmkovan _

Neinvestiční náklady celkem 159000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdraoje financování projektu)

Příjmy : projektu 10000 .

' 10000
jiné (specifikovat) _



\

a

Další zdroje financování projektu

149000
vlastní ňnančm' vklad žadatele

10000
dotace od jiných poskytovatelů

89000
příspěvky od sponzorů

50000
-„

jiné (specifikovat):
\

_“
,Příjmy celkem

159000nozdnmezínámaavapmmv
“

Požadovaná výše dotace v Kč

70000

Specifikace nákladů — uveďte položky, na které bude dotace využita. Musí se jednat o uznatelné náklady dle
Pravidel o poskytování dotací a návratných finančních výpomoc! z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.
Jednotlivé položky konkretizujte (např. materiál — výtvarné potřeby, apod.).

odůvodnění (se zřetelem na obsah projektu)odměny soutěžícím (částečně)
Mpropagace (částečně)
Mpříprava a tisk almanachu (částečně)
Mplaketwčástečně)
Mhudbaaozwčenučászečna
“mnájemnétčástečně)
M

vPříbrami dne: 27. 4, 2021 Podpis žadatele:

©
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Příloha č. 3 k žádosti č. ID00174

Nabídka na reciproční plnění

' Poskytnutí prostor pro volby
' Uvolnění pracovníků školy pro tlumočení
' Propagace města Příbram při realizaci projektu jako subjektu, který tento projekt fi-

nančně podpořil,
' Oprávnění města Příbram prezentovat realizovaný projekt jako akci, která se uskuteč-

nila s jeho finanční podporou

V Příbramí dne 2021-04—28

\
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KVV/12/2021

Zápis z 12. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV

Datum: 26. května 2021

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;

omluvení: Ing. Markéta Klemšová, Mgr. Simona Luftová

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS

Program:

1. Zahájeníjednání

2. Schválení programu jednání— doplnění bodu programu (bod č. 6)
3. Informace předsedy a členů komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky komise
4. Posuzování žádosti o individuální dotaci v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2021

5. Stanovisko KVV k rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 29.03.2021 0247 (2021)
Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Gymnázium pod Svatou Horou,
Příbram ", Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

6. Dotační řízení pro rok 2022, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání
7. Závěr

ad 1) Zahájení jednání KW

Předseda KW Mgr. Král přivítal přítomné, poděkoval za účast a zahájil jednání KW.

ad 2) Schválení programu jednání.

Navržený program by! doplněn o bod č. 6

hlasováno pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise

Mgr. Král seznámil přítomné s hlavními bodyjednání, a předal slovo koordinátorce.

Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí OŠKS a předala členům KVV aktuální informace z odboru:

— počty děti zapsaných do 1. tříd ZŠ pro následující školní rok (porovnání s předcházejícím rokem)
- prezenční výuka na příbramských ZŠ

— jEdnání zástupců vedení města s řediteli základních škol () kapacitách a naplněnosti škol v souvislosti

s potřebou odborných učeben

ad 4) Posuzování žádosti o individuální dotací v oblasti výchovy a vzdělávání

Členové komise posoudili žádost o individuáiní dotaci podanou Obchodní akademií a Vyšší odbornou
školou, Příbram 1, Na Příkopech 104 (dále škola). Škola žádá o podporu ve výši 70.000,00 Kč, což
představuje 44 % z celkových nákladů na projekt pod názvem „100 let školy".
Členové komise byli koordinátorkou seznámeni s výší dotace poskytnuté městem PB Gymnáziu Příbram,
Legionářů 402 na podobný projekt.

_ 1 _
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ad 5) Stanovisko KVV k rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 29.03.2021 0247 (2021)Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Gymnázium pod Svatou Horou,Příbram ll, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Mgr. Král vyzval členy komise k diskuzi 0 Výše uvedeném rozhodnutí.
Mgr. Král a Mgr. Vohradská se podělili o své zkušenosti z účasti na jednání Zastupitelstva Středočeskéhokraje. Mgr. Vohradská doporučila členům komise poslechnout si záznam z tohoto jednání, který jeveřejnosti k dispozici.

\
Členové komise prezentovali své osobní stanoviska a Závěrem diskuze se dohodli na znění doporučenípro RM.

ad 6) Dotační řízení pro rok 2022, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání
Komise projednala předložený návrh dotačního programu pro oblast výchova a vzdělávání. Členové sevyjádřili kjeho obsahu a prodiskutovali především částí specifické pro tuto oblast. Jednohlasně se shodlina konečné verzi návrhu, která je přílohou tohoto zápisu a bude předložena k projednání do RM společněs programy pro další oblasti.

ad 7) Závěr:

1) Komise dogoručuie RM

doporučit ZM ke schválení žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy, Příbram 6, Na Příkopech 104o finanční podporu projektu pod názvem „100 let školy", a to v plné výši, tj. 70.000,00 Kč.

hlasováno pro: 6

proti: 0

zdržel se: 12) Komise dogoručuie RM

zahájitjednání se Středočeským krajem o umožnění revokace rozhodnutí Zastupitelstva Středočeskéhokraje ze dne 29.03.2021 0247 (2021) Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajemGymnázium pod Svatou Horou, Příbram Il, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402a o zařazení Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram do rejstříku škol a školských zařízení pod případnýmjiným zřizovatelem.

,

hlasováno pro: 5

proti: 0

zdržel se: 2

_ 2 _(fy
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3) Komise navrhuie RM

„Dotační program Výchova a vzdělávání 2022“. Jeho návrh je přílohou tohoto zápisu.

hlasováno pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Datum: 26.05.2021 Zapsala: Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise v. r.

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král v. rl Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová v. r.

Příloha: „Dotační program Výchova a vzdělávánízozz" (návrh komise)
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