
Město Příbram _ _ _ __ Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kultury a sgortu _ * _dne:11.10.2021

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na dopravu pro žákovské týmy HC Příbram"

Předkládá: Rada města

Zpracovala: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 04.10.2021

Text usnesení RM

Usnesení číslo: R.usn.č.0929/2021
Rada města

1) doporučuje
ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 61.200,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, 2. s.,

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, na projekt snázvem „Individuální dotace na

dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“. a to z kapitoly 777—OSKS prvek č. 3718 Individuální dotace,

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,
a
uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, 261 01

Příbram VII, IČO: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 6120000 Kč na projekt „Individuální dotace

na dopravu pro žákovské týmy HC Příbram", 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.

2)vukládá
OSKS předložit tento materiál na jednání ZM dne 11.10.2021.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM 5 c h v a | uj e

1) poskytnutí dotace ve výši „ Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, 2. s., Legionářů 378,
261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, na projekt s názvem „Individuální dotace na dopravu pro
žákovské týmy HC Přlbram“, a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za

podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či

založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kten'lm tuto povinnost ukládá

zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, 261 01

Příbram VII, IČO: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt
„Individuální dotace na dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“, v souladu s Pravidly pro

poskytování dotací a návratných flnančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č, 1/2020

schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e 5 c h v a | uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, 2. s. z důvodu

Dúvodová zpráva: „
F inanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OSKS

na rok 2021: ANO

OŠKS předkládá v příloze žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, 2. 5. IČO: 47072741, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 61.200,00 Kč na projekt s názvem „Individuální dotace na dopravu pro
žákovské týmy HC Příbram".



Pro sezonu 2021/2022 ma' spolek Hokejový klub HC Příbram, 2. s. dostatečný počet hráčů v ročnících

2007, 2008, 2009 a 2010 a proto se rozhodl přihlásit jednotlivé týmy do ročníkových soutěží tak, aby
umožnil hrát mistrovská utkání všem hráčům z těchto kategorií. V srpnu proběhlo rozlosování

žákovských soutěží a klub se dostal do skupiny s označením č.3 - JihočeskáNysočina. V této skupině
jsou soupeři např. zČeských Budějovic, Třebíče, Jihlavy nebo Havlíčkova Brodu atd. Vminulých
sezonách byly týmy klubu zařazeny do skupin Středočeského kraje, ve které nebyly dojezdové
vzdálenosti tak velké. S ohledem na tyto skutečnosti již nemají možnost rodiče vozit děti na zápasy a je
na klubu, aby zařídil dopravu. Dalším důvodemje skutečnost, že se hrají zapasy za sebou, tzn., že první
hrají mladší Žáci a navazují utkání starších žáků. V ceně smluvního dopravce je tak zahrnuto i čekání
na dohrání druhého zápasu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá klub 0 individuální dotaci
na zajištění dopravy těchto mládežnických týmů.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu dopravy pro žákovské týmy HC Příbram.

Hokejový klub HC Příbram, z. 3., IČO: 47072741 obdržel ve vyhlášených programových dotacích
v rámci dotačního programu „Podpora vrcholového sportu 2021" dotaci na mládež ve výši 1.600.000,00
Kč.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém zasedání dne 29.09.2021 a

doporučuje poskytnutí dotace vplné výši tj. 61.200,00 Kč, a to zdůvodu navýšenl dojezdových
vzdáleností na jednotlivé zápasy, které vzniklo změnou soutěže.

Ke dni 06.10.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje ve
výši 62.500,00 Kč.

Dle Pravidel pro poskytován! dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/20201ZM, 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, v platném znění, &
10a, odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádostí, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci
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Individuální dotace 2021

TÉMA: lndwiduálnl dotace 2021
OBLAST: indwiduálnídotaoe

Žádost čislo 1000154

Nazev projektu -akce

Indwiuálni doiace na dopravu pro žákovské týmy HC Pribram

Žadatel

Základní informace

Název: Ffokejavý MU!) HC Příbram : s.

m; 47072741
.

ch CZ47u7274|
E. ma.l luca: plavcova©hcprlmam cz

Kontaktní údaje

Ulice: Legěonářu
;„„„....._ _.„._ _ .._ „

Cisšo cnentatni

Číslo popisné: 378

psč; 26101

Obec: Příbram

Obecs rozšířenou ous-Dbností
: „ , _, v _ :

Okres

Pošta

Telelon:

Fax

www www hcprrbram cz
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Korespondenční adresa

Adresál

Ulice

Číslo popisné
PSC

obec*

Obec s rozšiřznuu pusalwostí

Okres

Pošta

Bankovnl spojení

Předčísřn účtu

Čislo účtu:
Banka:

Statutární zástupce

mm před: ing
Jméno: Petr

Přiimuni: Vinš

Titul za:

Funkce: meiner" Hubu

Další statutárni zástupce

mm před

Jména Roman

Přijmgnl Kama:

Tuuř za:

Funkce: Ctan aprávm' rady

Úplný , přasny' nhev šndwlduámí dotace na danlavu pro žákovské týmy HC Přinram

projektu:
“ ' ' "" *" ' ' ' ' “ ' '

Sl čn' obsah ro aktu: Dne 14.8.2021 ]Sl'hé obdrželi mzlosovani žákovských soutěži a z pohledu kluburu y P ]
jsme byl' nešťastné zařazem ČSLH do skupmy s označením č 3 — Jihočeská!
Vysněwna \! léta Skupině jsou soupeři našich iýmu HC Tábua MADETA MOTOR
České Budějovice, BK Havlíčkův Bmd. SK Horácké Síav—a Třeblč HC Duma
Jlmava SKLH Žďár nad Sázavou a HC Střelci Jindhuhuv Hradec
V minutých sezonách byly naše iýmy zařazeny do skupin Středočeskeho kraje a
dojezdové vzdálenosh nebyly tak veliké \! době přípravy rozpadu na sezonu
2021/2022 "Ebylm 2 důvodu úspomých opatření„ 5 autobusy pro tyto kategcne
voóítánp Jedním : duvodú je skulečnosl že zápasy se vždy hrají za sebou
většinou pnmi začinaji hrál mladší žáci. následuje ulkánl starších žáků s ohledem
na kratší vzdaienosti v mšnulosh jezdili rodvče aury a většinou jeli s di(étern na utkání
a po jeho skončení opé! autem domu Jeiikož pro základní óásl hmciho sysšému
|sme byši zařazeni do zmíněné skupmy JihDČEský km,“i Vysočéna a vzdálenosu k
soupeřum jsou opravdu veliké. rádi bychom pozada“ u mlmořádnou muiwduálni
dolem určenuu na zagššléni dopravy léchto mládezmckých ročníku

Osoba odpovědná za „„ pe., Vmš
realizaci praiektu: '



m

Pupis činnosti žadahla:
HC Příbram je dobrovolné neZLsxove' sdruzeni fyzických osob které vyvíjí sponami
aklmlv v oblasn hokqe ve mésié Příbram a biizkém oknll HC Pribram má jednu ?
nejširších članských základen ve městě & pokryva všechny mQaUeimcšcé ročníky
Zároveň ie nejvélším ho<eiovým Mubem na bývawm okfese Příbram

Připravované akce, ktere

výhledově na projekt
navazo

Doba realizace; Září Wow“- 201"

Doba zahajeni projektu: 0199 2021

Doba ukončení projektu: 31 122321

Obdobné projekty které
žadale! fealvzoval v
minufých lciech

Seznam příloh: Podrobný popis prmeklu rozpočet praješlu rozprs uahánl základni ňástr wměie
Mšadšlch žáků; rozpis základní část: soutěže siaršich Žáku; rozpis smutečních
skupm žákovské Ijgy

Financovaná progektu

Celkové náklady projektu: 700 900 *

Položkový rozpočet prqakzu - maienálové náklady (např. maíena'n _ __ _ , _
vybaveni, kancelářské potřeby jmé . každou poiožku _“ “ “„

'
_
' 'jj_ Í . __

' " * -'

vy5pecšňkujte)
' " “ ' ' ' "' "

Pořožkavy rozpoóei pmjekiu - nematenálcve náklady (např
nájemné přeprava ewa neslavné. odměny účinkujícím. trenérům

Dřepmva 0909 8;

apod náklady na pronagacx moštovnéAeiekomumkačnE služby.
„vé .)- „ „.

Polažkovy mzpoéei pro;ak!u »osotmi nákiady (mzdy DPP! DPČ)

', : 'rl' ' .v'wÁ „i :

.. . „„ , ;

Vlaztui podil žadatele v Kč:

Vlastně podn žadateie vč iných zdrojů hnanwvanň v Kč 38 30“

Vlastni podíl žadatele »: %:
_ . _!

vtastni pedál žadatele vc jiných deju ímancovám v % 38

Učeiové dotace nd ostatních obci

Dotace ze siáínmo mzpcc'm'

Delage od krajského úřadu 38 300 *

Ostatni zdroja dary

Přijmy vzmkle 73312504 urq'ekžu (vslupné příjmy z prodeje)

Výše požadované dotace v Kč: 57 200 “

Výše požadovaná dotace v %: 51
_

Specinkace uznaielných nákiadů. na klarájs dotace úhjrada *?me Wo žákovské lýmy HC
požadována: Př'b'am

_
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1. identifikace osob zastupující právnickou '"9 Pe" V"“Š Prager“ “Ub“
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni:

2 ldenhhkace osob s podí4em v lem právmcké
osobě '

3 Idemifikace osob v mchž má přímý podil, a a výši ,
tohotcPOdilw =

;
' ' * "" '

Žadatel bere na vědomi. že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č 1099009 Sb , kxerým se měnl
zákon a 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahu v obíash veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu & vývqe. Záion () 2521997 Sb„ oznmádélstvi, v platném znění, a zákon © 218mm Sb. o
rozpočtových pravidiech a a změně někmrýcn souvisejících zákonů [rozpočtová pravidla. v piatném mění,
bude zaosán du cenfrášniho regislru ewdence oodpnr malého mzsahu.

Souhiasim se zaracovámm osobnich udagú ve smy5|u zákona č. 110f2019 Sb.. a zpracování osobnich údaguv plavném znění. uvedených v teto žádosti. jegich povmných přílohách ve smlouvě o poskytnutí dmace : ph
pménl pcwnnosli : ni plynvucóch Dám souhlasim se zařazením do databáze poskytovatele & se zveřeměním
&denu'nkacnich Údajů & výše dotace na stránkách města Příbram

Proniašuju Zejsem osoba zsdpevédna za FVOJSŘI a svým pndmscm stvrzuju správnost a pravdwusl údaju
uvedených v této Žádash H všech jejich přílohách

Prohlašujs že jSem se podrobné seznámd s Prawzlly pm poskylovám deiacl a navramych ůnančnich výoomom: roznoów Města Příbram 1: 1/2020

Pavimé přílohy

1 Popis projekiu - uveme všechny podstatné charaklensuky prqekm. chovou skupinu. přxrms pro město Přihvam
am

2 Puložxový rozpočet (tabulka ke stažení v seku Dokumenly) Foiožkový mzpcňel je významnou součástí žádosti
amu: prosime. abyste jeho vyplnění věnavah zvýšenou pozomosir V' sarrmném téže žádost: budete
uvádět pouze ceikovou výši nákladu na prajem. požadovanou výší dczace a výši ostatnich finančních
prostředků v případě že pro|ekl budele hnancovar také : wrasmích zdrojů nebo dotaci od „ných pushylnvalelu

3 Nabídka recsprnčníhc plnénl

Pozn Všechny přuohy musi být ve (ermábu nul.

Přiloha č.1 „. 5— <!ÍL:,Í mý. , 35333333 'U'g_"LLg735573;[%./Ageing? exť; (14932 ks)Příloha u - QÍYTACE F &;;LZggn'q'x/š: kg;;avfzšjr m um" (202.33 kB)
Příloha č.:! gággšA—Lj—rýgdšiw i' ':Šz-Míwj Gé &; 3793515224 1151
Příloha č.4 — Lan ív gggggqggfaí' ;j (102.2 kB)
Příloha č.5 „ ;5:3___žj13_ťš?32_1__\l_$f?13f(105 37 kB)

Eiektronicky podpus

Eálělíf'íšz-f ! '- W
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Žádosl eiexlmmcky podána 13 09 2021 podpis stalulámmo zástupce

c-zc Příbram ©
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POPIS PROJEKTU - AUTOBUSY PRO NOVĚ ROZDĚLENÉ žAKovst KATEGORIE HC PŘÍBRAM

Dne 4.8,2021 HC Příbram podávalo přihlášky do žákuvských 5outéží ČSLH. Pro sezonu 2021/2022
jsme se z důvodu dostatečného počtu hráčů v měnících 2007, 2008, 2009 a 2010 rozhodli příhlásit
iednmlívé týmy do ročníšovy'ch soutěží ve snaze umožnit hrát mistrovská utkání všem hráčům. které
klub v těchto kategoriích má.

Dne 14,8.2021 jsme obdrželi roziosování žákovských soutěží a z pohledu klubu jsme byli nešťastně
zařazen! ČSLH do skupiny s mnačením č.3 - Jihočeská/Vysočína. V této skupině jsou soupeři našich
týmů: HC Tábur, MADETA MOTOR České Budějovice, BK Haviičkův Brod. SK Horácká Slavia Třebíč, HC
Dukla Jihlava. SKLH Žďár nad Sázavou a HC Střelci Jindřichův Hradec.

V minulých selonách byly naše týmy zařazeny dn skupin Středočeského kraje a dojezdové vzdáienosti
nebyiy tak veliké. Vdobě přípravy rozpočtu na sezonu 2021/2022 nebylo, zdůvudu úsporných
opatřeni, ; auzobusy pro tyto kategorie počítáno. Jedním z důvodů je skutečnost, že :ápasv se vždy
hraj! za sebou, většinou první začínají hrát mladší žáci. následuje utkáni starších žáků. S ohledem na
kratší vzdáieností v minulosti jezdili rodiče auty a vétšinnujeli s dítětem na utkání a po jeho skončení
opět autem domů. Jelikož pro základní část hracího syskému jsme byli zařazeni do zmíněné skupiny
Jihočeský kraj/Vysočina a vzdáienosti ksoupeřům Jsou opravdu veliké, rádi bymom požádali o
mimořádnou individuální dotaci určenou na zajištění dopravy těchto mládežnických ročníků.

Klub má dlouhodobě sjednaného dopravce, který jezdí za smluvní ceny píO klub. Obecně se dá říci, že
jeden dvojzápas k výše uvedeným soupeřům bude stát cca 545.000; CZK vč. DPH (podle vzdálenosti
soupeře), Zohlednéno v ceně je i čekání, kdy autnbus stojí připraven na dohrání druhého zápasu
v pořadí. Dojezdy jsou veliké a pokud pojedou dva ročníky společné. bude to „zájezd“ na celý den pro
obě mužstva.

Uvedené dojezdové trasy jsou známy zatím pouze vzákladnf části soutěže. Po jejím skončení bude
následovat nadstavba soutěže, přičemž v tuto chvíli není možné uvést, sjakými soupeři, a : jakých
kiubůA budou následně naše týmy pokračovat. Pokud by i vnadstavbové části byly soupeří ze
vzdálenějších cesi, přiznanou částku bychom rádi případně použili i na tyto cesty, které se budou
konat v období 11/2021 a 12/2021.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem — veliké dojezdové vzdálenosti spojené sčesavou náročnosti a
finanční zátěží pro klub i rodiče bychom přivítali mimořádnou individuální dotaci na podporu pokrytí
nákladů spojených 5 dopravou na mistrovská utkání žákovských týmů HC Příbram

Přílohou přikládáme rozpis soutěži obou dotčených mužstev a předem děkujeme za pozitivní
projednání naší žádosti:

Í—FC PE-žtwaun „
„'n-„„ „[m %
F?.ťxrmu MI 14 wmv : En.( QHCÉL: Ur“ ( s;.„g „Ing Petr Vinš

Prezident Hokejového klubu HC Příbram, 1.5

V Příbrami 10.9.2021
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Uvádéne pouze uznatelné výdaje v somadu \ matnvmu Pravidly pro »nskymvam dotac- a navvewvt h Ímančmth výpomoci

: ramačm měszal Neu !naxelnýml vydajx gsou.
al úhrada umel: sankčmno charakieru a náhrad škody.
h) cnmérw tlemim statutárních a kontrolnich Drgánů právnických osob u vykcn mich 'unkce nebo »; snuwsmsn : ním,
c) DN u nláuů tém dané. íeda're přqsmte prokáže. že nemohl u áotšenéhc výdaje uplatmz oawčel DPH,

d) výáaie na pohoštění, občerstvení. dary, s výjimkou věcnych (en ph soutéiích,

&) výdaje na nákup věci a služeb osobní spotřeby přímo neSouwseqícith : učelem datace

upozorňuieme, ie výdaje na adměnv členům slatuxáruích orgánů příjemce za jiné Činnosti, nez“ ie výkon funkce

statuxamihu orgánu, nebo na odměny Umbern nm hlirkym (v případě. že nřígemce je io, pak nmbám miakym ořiiem: v)

mohou nýt ve vvúčmváni dalece uplatněny maximálně 10% celkové pmkytnulé datace.
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