
Město Příbram Pro 'ednání ZM
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dne: 06.12.2021

Název bodu jednání:

Žádost o individuální dotaci - Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: PhDr. Luděk Fára, vedoucí odboru

Projednáno: v RM dne15.11.2021, R.usn.č.1057/2021

Text usnesení RM:

Rada města

|. doporučuje
1) ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro subjekt Radost Příbramáčkům, zapsaný

spolek, Vysoká Pec 98, 262 41 Bohutín, IČO: 6244653, na projekt s názvem „Podpora spolku"
v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č. ]. MeUPB 108052/2021
a to z kapitoly 728-OSVZ, 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) ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek,
Vysoká Pec 98, 262 41 Bohutín, IČO: 6244653, o poskytnutí dotace ve výši 4500000 Kč na projekt
„Podpora spolku“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných fmančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

||. u k l á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání města dne 06.12.2021,

Napsala: Michaela Kahounová

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek,
Vysoká Pec 98, 262 41 Bohutín, IČO: 6244653, na projekt s názvem „Podpora spolku"
v souladu se žádostí o ňnanční podporu z rozpočtu města označené č. ]. MeUPB 108052/2021
a to zkapitoly 728—OSVZ, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinností zveřejnění účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek, Vysoká
Pec 98, 262 41 Bohutín, IČO: 6244653, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt
„„Podpora spolku“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e s ch v a | uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Radost Příbrama'čkům, zapsaný spoiek, z důvodu



Důvodová zpráva:

Rada města předkládá žádost subjektu Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek, Vysoká Pec 98, 262 41
Bohutín, IČO: 6244653, o poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000,00 Kč na projekt s názvem
„Podpora spolku“.

Radost Příbramáčkúm, zapsaný spolek (dále jen organizace) vznikl za účelem zisku peněžních
a materiálních prostředků či jiné formy podpory, a to jak od dobrovolných dárců, sponzorů a z vedlejších
činnosti, jako je pořádání dobrovolných bazarů a dražeb, organizace kulturních, sportovních či jiných
společenských akcí, pořádání benefičních a dalších podobných akcí.
Přičemž výtěžek z těchto činností je určen výhradně k naplňování účelu spolku.

Organizace se v Příbrami dlouhodobě podílí na pomoci lidem v tíživých životních situacích
(např, rodinám vazylových domech, klientům nízkoprahového denního centra, osobám svážnými
nemocemi). Dále spolupracuje s dětskými domovy v regionu (DD Pepa v Lazci, DD Husita v Dubenci).

Velmi intenzivní spolupráce organizace je i s OSVZ, kdy pro klienty sociální práce je zajištována
pravidelná potravinová pomoc, která je zprostředkovávána z potravinové banky. Zároveň
dochází k zajištění další cílené materiální pomoci klientům (nábytek, lůžkoviny, oblečení, atd.).

Organizace v rámci programové dotace města Příbram pro rok 2021 žádala v Sociální oblasti o dotaci
na projekt „Aktivity spolku“ ve výši 80.000,00 Kč, kdy celkové náklady projektu byly uvedeny ve výši
11000000 Kč, Město Příbram organizaci poskytlo dotaci na aktivity spolku v požadované výši,
tj. 8000000 Kč.
Ovšem z obsahu žádosti vyplývá, že ze strany Středočeského kraje došlo v letošním roce ke snížení
podpory organizace (proti předchozím rokům) na úhradu nákladů na nájemné, úhradu nákladů
spojených s činností organizace a některé plánované akce.

Organizace proto žádá o individuální dotaci na nájemné spolku (50.000,00 Kč), cestovné
a náklady na propagaci (20.000,00 Kč), materiálové náklady na benefiční koncert konaný dne
13.11.2021 a na připravovaný vánoční koncert naplánovaný na 07.12.2021 (10.000,00 Kč).
Celkově je tedy žádáno o poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000,00 Kč.

Materiál je z organizačních a časových důvodů předkládán bez předchozího projednání Komisí
zdravotní a sociální.

Ke dni podání žádosti, tj. 08.11.2021 na:
- kap. 728 — OSVZ byly (a stále jsou) volné finanční zdroje pro dotace v sociální oblasti ve

výši 45.000,09 Kč,
- kap. 777 — OSKS byly volné finanční zdroje na individuální dotace ve výši 1.300,00 Kč,

ale byla zároveň zpracovávána další žádost o individuální dotaci.

Organizace byla podpořena programovou dotací v sociální oblasti nebo individuální dotací v roce 2018
částkou 5.000,00 Kč, v roce 2019 částkou ve výši 45.000,00 Kč a v roce 2020 částkou
ve výši 58.500,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že individuální dotace je požadována na stejný účel, jako byla použita programová
dotace a požadované částky v součtu převyšují částku 5000000 Kč, tak musí být materiál předložen
na jednání ZM.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn. č. 394/2020/ZM (dále jen „pravidla“), bude schválená dotace
vyplacena těm subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2018.
Podmínka se týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Žádost o dotaci musí být podána dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a v souladu s platnými pravidly. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, 5 103, odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti,

Příloha: Žádost o individuální dotaci — Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
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Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: Individuálnídotace

Žádost číslo IDOO187

“ý ' ;—=:;:_šftš.í_a: ;„í cg

Podpora spolku

Zaff'a &

Základní informace

Název: Radost příbramáčkům, zapsaný spolek
Název uvádějte přesně podle zřizovací Iisnny nebo platné registrace

IČ: 06244653

DIČ:
Email:

Kontaktní údaje

Ulice: Vysoká Pec
pokud obec ullce nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 98

psč: 26241

Obec: Bohutín

Obec s rozšířenou působností: C
obec s rozšířenou pusobnosti : ORP

Okres: Příbram

Pošta:

Telefon:

Fax:

www; https://radostpríbramackum.cz/

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:
pokud obec unce nemá, vyplňte název obce

Číslo popisné:

PSČ:



Obec:

Obec s rozšířenou působností: .—
obcc 5 rozšwřenou pugcbnosu " ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Čísla účtu: 2901283254

Banka: 2010 — FÍO banka, a.s.

Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Jana

Příjmení: Havelková Puklová

Titul za: DÍS

Funkce: předseda spolku

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Funkce:

:?ij iwi

Úplný a přesný název Podpora spolku v roce 2021

projektu: Krátký a výstižný název akce/prOJektu (z názvu by mělo být patrně, o

jakou akci se jedná)

Stručný obsah projektu: Vzhledem k tomu, že spolek je podporován nejen městem Příbram,
ale i Středočeským krajem, který nám dlouhodobě přispívai na

služby a nájem, ale v letošním roce místo požadované dotace ve

výši 150.000,- na nájemné spolek obdržel dotaci ve výši 60.000,-.

tyto peníze stačily spolku jen do první poloviny roku 2021.
současně s tím mimo piánvované akce spolku se nám podařilo

zajistit Benefiční koncert Chavorenge, který se uskuteční v sobotu

13.11.2021 v kostele sv. Jakuba v Příbrami, kde skupina vystoupí

jen za cenu cestovného ve výši 10.000,- Kč a současně s tím

připravujeme vánoční koncert, který bude dne 7.12.2021, kde z
hlavním vystupujícím bude známá operní pěvkyně Andrea

Kalivodová. Výtěžky z obou koncertů půjdou na podporu vybraným
příbramským dětem které spolek dlouhodobě podporuje a pomáhá

jim a jejich rodinám.

Stručný pOpIS prejektu (podrobnější popws bude příiohou ŽádOSU)

OSObanPPVědf'á za Jana Havelková, DiS.
realizaq projektu:

Popis činnosti žadatele: Spolek vznikl za účelem zisku peněžních a materiálních prostředků
či o jiné formy podpory a to jak od dobrovolných dárců a sponzorů
a vedlejší činností je pořádání dobročinných bazarů a dražeb,

organizace kulturních, sportovních či jiných společenských akcí,



pořádání přednášek a seminářů, pořádání benefičních akcí,

spolupráce s dalšími subjekty, přičemž výtěžek z těchto činností

bude určen výhradně k naplňování účelu spolku.

Připravované akce, které

výhledově na projekt
navážh

Doba realizace: červen “ prosinec
(den / měswt/ rok)

Doba zahájení projektu: 01-06-2021

Doba ukončení projektu: 31322021

Obdobné projekty, které Spolek Radost Příbramáčkům se v Příbrami snaží pomáhat lidem v

žadatel realizoval v tíživých životních situacích (maminky v azylových domech,

minulých letech: klientům nízkoprahového centra, rodinám s vážnými nemocemi).
Dále se podařilo spolku navázat velmi úzkou spolupráci s Dětským

Qomovem Pepa v Lazci.

Casto je spolek osloven i pracovníky Městského úřadu Příbram, kde

nejvíce spolupracují s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a
dále spolupracují s příspěvkovou organizací Centrum sociálních a
zdravotních služeb města Příbram.
Na karneval budou pozváni i děti z Dětského domova Pepa v Lazci a

Dětského domova Husita na Dubenci.

(stručná charakteristika)

Seznam příloh: kopie registrace, popis projektu
Uvedte seznam příloh, které k Žádostl přikládáte

Š'šíwzfmcd „vaječní-

Celkové náklady projektu: 80 000 KČ

Polozkovyyrozpocet projektu —lrvnat,erialc3ve naiklayldy (nvapr. materiálové náklady
material, vybavem, kancelarske potreby, Jine - kazdou 10 000 Kč

položku vyspecifikujte):

Uvedte do prvního sloupce "popis

nákladu", do druhého sloupce “částku v

KČ"

Polozkovvy Égzpoget pvrojektu
—
nematerlaloye naklřdy nájemné spolku

(napr. najemne, preprava osob, cestovne, odmeny 50 000 Kč
účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci,

poštovné, telekomunikační služby, jiné......): , ,
cestovne + naklady na

propagaci
20 000 Kč

Do levého políčka uvedte přesný popis
položky, do pravého políčka uvedte

předpokládanou výši nákladů.

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

0 Kč

Do levého políčka uveďte typ osobních
nákladů a počet osob (např. mzdy — 2

osoby) a do pravého políčka uveďte

předpokládanou výši nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 10 000 KČ

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: KČ



Vlastní podíl žadatele v %: 0
% z cerkových nákladů ptajektu

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

Účelové dotace od ostatních obcí: KČ

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: KČ

Ostatní zdroje, dary: „
KC

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

Výše požadované dotace v Kč: 70 000 KČ

Výše požadované dotace v %: 0
, , „

% z celkovych nakíadu pmjektu

Specifikace uznatelných nákladů, na které je najemne/ materialm potreby,
dotace požadována: cestovne

, , _
Uvedte uznatelne naklady, na ktere bude

bude dotace použita (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.),

|_; VANE, \ v .:, :," ».mmmfxrauc pu anauze osoby

1. Identifikace osob zastupující Jana Havellkovaupis. v
právnickou osobu s uvedením právního UVEĚHEVWĚWO a anmem 050“ ýebo ŘSOb

důvodu zastoupení: opravnenych )ednat Jmenem pravmcke osoby a Jejích

funkci.

2. Identifikace osob s podílem v této

právnické osobě:
Podf/em ze myšlen obchodni podil a/e š 31 zák. & 90/2012

Sb., o obchodních korporac/ch, ve Zném' DOZdĚj/Š/Íh

předprsův

EML— neuvedou se členové spolku, ale statutárn/

zástupce nebo osoba oprávněná dle stanov jednat za

spo/ek,

Akciová spa/ečnost * neuvádí jednotlivé akcionáře, ale

zakladatele uvedené v obchodním rejstř/ku.

Družstva * nejedná se o obchodnípodíl. mformace dle

bodu 2, a 3. se neuvede (neuvád/se družstevním, a/e

statutární výbor),

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 3 , D ,
o výši tohoto podílu: Budou uvedeny nazvy subjektu, v nuchž ma' některa 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 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 platném 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 & se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách

města Příbram.

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 — 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 žádosti, proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V
samotném

těle žádosti budete uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a

výši ostatních finančních prostředků v případě, že projekt budete ňnancovat
také

z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf,

Příloha č.1 — 1ý_pis REQ (55.57 kB)
Příloha č.2 - P_0pi_$[ggjektu.pg" (243.13 kB)

Žádost elektronicky podána 08.11.2021 podpis statutárního zástupce



Popis projektu

Vzhledem k tomu, že spolek je podporován nejen městem Příbram, ale i Středočeským krajem, který

nám dlouhodobě přispíval na služby a nájem, ale v letošním roce místo požadované dotace ve výši

150.000,- na nájemné, spolek obdržel dotaci ve výši 60.000,-_ Tyto peníze stačily spolku jen do první

poloviny roku 2021.

Současně s tím mimo plánované akce spolku se nám podařilo zajistit Benefiční koncert Čhavorenge,

který se uskuteční v sobotu 13.11.2021 v kostele sv. Jakuba v Příbrami, kde skupina vystoupí jen za

cenu cestovného ve výši 10.000,- Kč a současně s tím připravujeme vánoční koncert, který bude dne

7.12.2021, kde z jedním hlavním vystupujícím bude známá operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Výtěžky

z obou koncertů půjdou na podporu vybraným příbramským dětem, které spolek dlouhodobě

podporuje a pomáhá jim ajejich rodinám.

Jana Havelková, DiS.


