
Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kulturý a sěortu _dne:17.01.2022

Název bodu jednání: ,
Zádost o individuální dotaci na projekt „Udržba areálu SK SPARTAK Příbram“

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 13.12.2021

|_3J 00548I2021 ,
Zádost o individuální dotaci na projekt „Udržba areálu SK SPARTAK Příbram"
Usn. nebylo přijato
Návrh usnesení:
RM
doporučujeZM _
1) schválit poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Zizkova
694, 261 01 Příbram Il, IČO: 61904899, na projekt s názvem „Údržba areálu SK SPARTAK Příbram“, 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, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01
Příbram ||, IČO: 61904899, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Udržba areálu
SK SPARTAK Příbram“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram 6. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

Usn. nebylo přijato
Návrh usnesení:
RM

nedoporučuje ZM

poskytnutí individuální dotace pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek z důvodu

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM s (: h v a | uj e

1) poskytnutí dotace ve výši . .. Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261
01 Příbram ||, IČO: 61904899, na projekt s názvem „Udržba areálu SK SPARTAK Příbram“, 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, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Zižkova 694, 261 01
Příbram II, IČO: 61904899, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt „Udržba
areálu SK SPARTAK Příbram", v souladu s Pravidly pro poskytování dotaci 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 SK SPARTAK Příbram, spolek z důvodu

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

RM předkládá v příloze žádost subjektu SK SPARTAK Příbram„ spolek IČO: 61904899, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 190.000,00 Kč na projekt s názvem „Udržba areálu SK SPARTAK Příbram“.



Subjekt žádá o dotaci na údržbu areálu, který má v nájmu za symbolickou cenu ve výši 1,00 Kč.
Smluvní strany, za pronajímatele Město Příbram a za nájemce SK SPARTAK Příbram, spolek, uzavřely
Smlouvu o nájmu pozemků a staveb (dále jen „smlouva“) dne 31.10.2001. Ke smlouvě byly uzavřeny
dodatky, poslední dodatek č. 7 byl uzavřen dne 18.11.2021. Doba nájmu se jím prodlužuje do
31.122032.
Obsahem smlouvy je mimo jiné i povinnost nájemce udržovat areál v provozuschopném stavu, tzn.

provádět běžnou údržbu, a to na vlastní náklady. Běžná údržba je definována (pro byty) nařízením vlády
č. 308/2015 Sb., (dále jen „Nařízení"). Pro „nebyt“ lze ustanovení příslušného „Nařízení" použit
analogicky. Město Příbram má oproti tomu povinnost chovat se hospodárné a sledovat plnění závazků

(údržba areálu) smluvním partnerem (viz 5 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Tomuto

uspořádání odpovídá nájemné v symbolické výši 1,00 Kč.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s havárií vody (jedná se o

opravu trubek zavlažovacího systému) a shaváríí elektřiny, dále na náklady vzniklé rekonstrukcí
mládežnické kabiny (uzpůsobení prostoru pro žáky SK Spartaku), nátěry zábradlí, opravy a zazimování
zavlažovaclho systému, opravy traktoru a sekačky a energie (z důvodu navýšení jejich cen).

SK SPARTAK Příbram, spoiek, IČO: 61904899 obdržel ve vyhlášených programových dotaclch v rámci
dotačního programu „Činnost sportovních organizací 2021“ dotaci ve výši 588.228,00 Kč a v programu
„Rozvoj a opravy sportovišť 2021" dotaci ve výši 6000000 Kč. Jedná se o dotační programy, ve kterých
může spolek v rámci vyúčtování dotace uplatnit náklady vzniklé běžnou údržbu areálu.

Komise pro mládež, tělovýchovu & sport (dále jen „KMTS“) projednala žádost o dotaci per-rollam
snásledujícím stanoviskem: KMTS nedoporučuje schválit individuální dotaci SK Spartak Příbram.
Převážná část se týká údržby areálu, který má žadatel v nájmu za 1 Kč. Běžnou údržbu i větší opravy
má žadatel řešit v rámci nájemního vztahu s městem. Na vybavení techniky městojiž přispělo návratnou
finanční výpomocí.

OŠKS si vyžádal stanovisko OSM, které je uvedeno níže:

„Město Příbram již v současné době dotuje činnost spolku tím, že předmět nájemní smlouvy poskytuje
k užívání za 1 Kč, aniž by požadovalo obvyklé nájemné stanovené na základě znaleckého ocenění, za
to od nájemce požaduje zajišťování běžné údržby předmětu nájmu v provozuschopném stavu s
povinností nájemce nést náklady na provozování. K pojmu běžná údržba Izejednoznačně přiřadit nátěry
nádrží a oplocení, a to obdobným odvozením z nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná
údržba a drobné opravy souvisejícl s užíváním bytu. Větší opravy či jiné zhodnocení majetku je nutné
řešit s vlastníkem na zákiadě konkrétních požadavků. Město je vlastníkem inženýrských sítí v areálu, s
výjimkou zavlažovacího systému, který je majetkem spolku. v případě havarijního stavu sítí (voda,
elektřina) nebo nutnosti provedení jejich oprav, je smluvní povinností nájemce oznámit a řešit tento

závadný stav s pronajímatelem, který zajistí opravy a jejich financování.
Některé položky projektu jsou problematicky identifikovatelné, konkrétně se jedná o rekonstrukci
mládežnické kabiny — není obsažena konkrétní speciňkace kabiny, ani pojmy energie a externí služby
v areálu nejsou dostatečně vyspecifikova'ny, aby u nich mohlo být rozhodnuto o oprávněnosti nebo
nároku.

Do zjištěných nesrovnalostí nevnáší světlo ani stávající smluvní vztah, u nějž je společným cílem

zúčastněných stran k vyřešen! současných problematických aspektů provést jeho inovaci v podobě
uzavření nové nájemní smlouvy. Na její koncepci v současné době pracuje JUDr. Samek, který je
srozuměn s tím, že město požaduje bezúplatné převedení aktuálně legalizovaných staveb budovaných
spolkem do majetku města.
OSM nedoporučuje vyhovět požadavku nájemce na financování předloženého projektu ve
finančním objemu celkem 190.000,00 Kč.“

Vzhledem k tomu, že subjektjiž obdržel dotaci v rámci dotačního programu Činnost sportovních
organizací 2021 a Rozvoj a opravy sportovišť 2021, ve kterých může uplatnit i náklady vzniklé

běžnou údržbou areálu a vzhledem ke smluvnímu vztahu, který zavazuje subjekt k běžné údržbě,
OSKS nedoporučuje schválit přidělení dotace.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. I bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 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 zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, g
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
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Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo |Don1as

Název projektu - akce

Údržba análu SK SPARTAK Příbram

Žadate!

Základní infomace

Název: SK SPARTAK Příbram. spolek
Název uvádějte přesně podle zňzuvacl listiny nebo platné registrace

|Č: 61904899

DIČ: 0261904899
E- mail:

Kontaktní údaje

Ulice: Žižkova
pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Číslo orientačnl: 594
Číslo poplsné: 594

psč: 26101

Obec: Pribram II

Obec s ng'řenou pusobnastl:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

T.Iefon:

Fax:

www; www.skspartak.cz



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: . .
pokud obec ulice nemá, vyplňte nazev obce

Člslo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s mzšlřenou pusobnosn:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:
Banka:

Statutární zástupce

Titul před: ing-

Jméno: Vladlmír

Prumeni: K'É'ÍČF-k

Titul za:

Funkce: prezident

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno; Miroslav

Příjmenl: BUÚHÉI'

Tnul za:

Funkce: tajemník

P rojekt

' ' Údržba areálu SK SPARTAK Přlbram
Uplny &

přeSŠÍošáxš Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrné, o iaknu akci se jedná)



tmc'n ' : SK SPARTAK Příbram má dlouhodobé pronajatý areál od města Přlbram. Vzorné
s V "h“" "mim" se o něj stará. Nicméně inanční možnosti spolku jsou nedostačujfcll Od městajsem vgrantu dostali 60 000. Dělali jsm různá opatření, abychom nemussllindividuálně žádat Počátkem listopadu jsme provedli rozbor ekonomiky a nákladyna údlžbu. Každý rok upozorňujeme, že nám chybl částka Kč 300 — 500 000 naareál.

Potřebujeme doinanoovat následující:
- havárie vody
- havárie elektřiny - aktuálni
- rekonstrukcí mládežnické kabiny
- opravy zavlažovaclho systému a zazimování
- energie
- nátěry nádlži & oplocení
- opravy traktoru a sekačky
- externi služby v areálu
Jde o dotlnancovánl nákladů. abychom mohlijednatk umožnit mládeží zimn!přípravu a jednak jsem mohli zaplatit aktuálni faktury a faktury, které přijdou. PravaJe : našl strany uvedena nulová spoluúčast.
Stručný popis projektu (podmmější popis bude přllonou žádosh')

Osoba odpovědná za VI - | _realizaci projektu:
Králíček adlmlr, ng

Popis činnosti žadatele: Fotbal - celkem 10 mládežnických celků. 2 mužstva dospělých
Připravované akce. které

výhledově na projekt
naváží:

. 2021Doba manme'
(den Iměsiclrok)

Doba zahájení pmlum: 01052021
Doba ukončení projektu: 31-122021
Obdobné projekly, která Každoročnl činnost

Žadatel realizoval v (stručná charakteristika)
minulých letech:

: Položkový rozpočet. plán projektu, reciproční plněnísem“ “"o"
Uveďte seznam příloh. které k žádosti přikládána

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 190 000 Kč
Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady -(např. materiál, vybaveni, kancelářské potřeby. jiné - HM“ “Ody 1“ 000 KČ

každou položku vyspeciňkujte):
Havárie elektňny 20 000 Kč

Rekonstrukce mládežnické kabiny 80 000 Kč

Opravy zavl. systému a zazimování 30 000 Kč

Nátěry 10 000 Kč

Energie 20 000 Kč

Opravy traktoru a sekačky 30 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popts nákladu“, do druhého
sloupce "částku v Kč"



Položkový rozpočet projektu - nemateriálavé náklady 0 Kč
(např. nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny

účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci,
poštovné, telekomunikační služby, jiné......): 0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Do levého polička uvedte přesný popis položky do pravého
políčka uveďte předpokládanou výši nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobni náklady (mzdy, 0 Kč
DPP! DPČ):

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

DD levého polička uvedte typ osobních nákladů a počet osob

(např. mzdy - 2 osoby) a do pravého políčka uveďls

předpokládanou výši nákladů.

Vlastní podil žadatele v Kč: Kč

Vlastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů ňnanccwánl v Kč
Kč:

Vlastni podll žadatele v %:
% : celkovým nákiadů projektu

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

Účelové dotace od ostatnich obci: Kč

Dotace ze státního rozpočtu:
Kč

Dotace od krajského úřadu: Kč

Os1atnl zdroje, dary: Kč

Přfjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné, přljmy : Kč
prodeie)=

Výše požadované dotace v Kč: 190 000 Kč
: ' . 100vyše Window" dm“ " %“ % z celkových nákladů projektu

s iflkace uznateln'ch nákladů, na které - haván'e vody - havárie elektnny - aktuální - rekonstrukci"“ V
W.,“ požadwúnj; mládežnické kabiny - opravy zavlažovacího systému &

zazimování - energie - nátěry nádrži a oplocenl - opravy
traktoru a sekačky - extemí služby v areálu
Uvedte uznatelné náklady, na které bude bude dotace použita

(např. nájemné. věcné ceny do soutěží apod,).



1. Identlflkaoe osob zastupující právnlckou no
, . ,-

. Uvedte jméno a pflimení osoby nebo osob opravněnych
osm . uvodcnlm právního důvodu zastoupeni.

jednat jménem právnické osoby & Jejích funkci.
2' ldemmkace osch s padnem vtéto

prášggž Podllemjs my.»< .„ obchodními! dle 531 zák. u 902012 st„ 0' obchodnich hnmcraclch. ve zn-iw“pozd 313 p—"r' -'<„=:i;=š

599_1151!- neuvedou se spolku, ala mmm! zástupce neboMaha OpfáW'K'J ' dle stanuvjednatze spolek.

Amfwanw -. neuvádljednolllvé akcioná ' , als zakladatele
uvedena" v obchodním rejsr : . '

Dru *; yr: - nejedná se a obdmdnlpodll. Informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvédíse dru 1 ale statutéml výbor).

3' Identlňkaoe osob, v mah: má primy
ďázgšňžf Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše'

uvedených osob podn.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se měnízákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblast“ veřejné podpory a o změně zákona o podpořevýzkumu a vývoje. zákon č. 252/1997 Sb., ozemědělstvl, v platném znění, a zákon č. 21W2000 Sb. orozpočtových pravidlech a o změně některých souvíssjlcích 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 osobnich údajů.v piatném znění, uvedených v této žádostl, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a připlněn! povinností z nl plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněnímidentiňkačníd-n údajů a výše dotace na stánkách města Příbram.

Prohlašuji. že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stuji správnost a pravdivost údajůuvedených v této žádosti a všech jejich přílohách.

Prohlašuji, že Jsem se podrobně seznámil : Pravidly pro poskytování dotací a návratnýoh ňnančnlch výpomociz rozpočtu města Příbram & 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné. chamktenstiky projektu, cllovou skupinu. přínos pro město Příbramatd.
2. Položkavý 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 budeteuváděl pouze celkovou výší nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši osfalnlch finančníchprostředků v případě. že projekt budete ůnanoovat také z vias'mich zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.3. Nabídka recipmčního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf. '
Příloha č.1 — D(EACE EQ; g,;ngVÝ %Qčťež-ET , :j (612.94 kB)Příloha č.2 - Eggs grn'ektufdj (321. 19 kB)
Příloha č.3 - chigggnž gšnggýgqi (310.11 kB)

Žádost elektronicky podána 29.1 1 .2021
podpis statulémího zástupce
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" Areál SK SPARTAK Příbram“

Popis projektu

Projekt spočívá V celkové podobě správy a údržby areálu, který má SK SPARTAK Příbram

dlouhodobě pronajatý od města.

Snažíme se maximálně areál udržovat na vysoké úrovni, aby byla zabezpečena moderní

sportovní aktivita mládeže poplatné dnešní době.

Každoročně upozorňujeme představitele města, že naše zdroje jsou nedostačující & že nám

chybí v rozpočtu částka 300 000 — 500 000 Kč.

V roce 2021 je velký nárůst všech cen a tudíž nákladů — materiál, energie, voda, doprava,

služby. A samozřejmě tlak na osobní náklady.

V letošním roce 2021 NSA vypsala program na údržbu areálů. Sice byl krácen () 50 procent,
ale výrazně přispěl k pokrytí části nákladů.

Udělali jsme nyní rozbor ekonomiky & nedostává se nám částky minimálně 190 000 Kč. Je to

o dost nižší, než bylo v roce 2020, ale z našich zdrojů je nepokryjeme.

Proto jsme nuceni se obrátit individuálně na město Příbram a požádat o dotaci na areál.

V Položkovém rozpočtu uvádíme podrobnější rozpis.

Přínos pro město spočívá, že areál je náležitě spravován, udržován & rozvíjen. Tím, se zvyšuje

jeho hodnota.



adatel: SK SPARTAK Příbram, spolek '
Adresa: Žižkova 694, Příbram
IČO: 61904899
Název dotační oblasti: Individuální dotace

,Název projektu: Údržba areálu SK SPARTAK Příbram 2021 - dofinancování

PŘEDPOKLÁDANÝ Pomžxový nozpočnmusm
Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravldiy pro poskytování dotací a návratných finančnlch výpomoc!: rozpočtu města. Neuznatelnýml výdajijsou:
:) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,
b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických csob za výkon jejich funkce nebo v souvislostl : ním,:) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,41) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, : výjlmkou věcných cen při soutěžích,e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace,
Upozorňujeme. že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce zajíné činnosti, než je výkon funkcestatutárního orgánu, nebo na odměny osobámjim blízkým (v pHpadě, že příjemce je FD, pak osobám blízkým příjemci).mohou být ve vyúčtování dotace uplatněny maximálně 1096 Celkové poskytnutí dotace

Druh výdaje
předpokládaná výše výdaje

Materiálové náklady
190 000

_—
kancelářské potřeby

*
_'iné(speclfikovat)
_dodání od firem

180 000

Nemateriálové nákladytslužby) ,—
prepravaosobamatenam '
l—

l ' " ' "'"

odměny (např. účinku'ícfm, trenérům......) _
_—uoštovné, telefon
_jiné (spedf-kovat)
_

Osobnínákiady
_;mzdy včetně odvodů
_ostatnfosobnfnáklad (DPP— DPČ) _

_—jlné (specifikovat)
_

Neinvesatičnfháklčícelkem

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)



Příjmy: projektu —
_—
_—
'iné (specifikovat) _

Další zdroje financování projektu _
vlastní finanční vklad žadatele _
dotaceodlinýchposkytovatelů _
příspěvky od sponzorů _
“iné (specmkovat) _

Přfimvce-kem _
Rozdíl mezi náklady a příjmy »190000

Požadovaná výše dotace v Kč
, _ , ,

190 000

V Příbrami dne: Podpis žadatele:



W?
< A .<

Ř.? _*=? —— <a=? “%:—.::N— “»
% .S:—

V
7 E“ 4? A

“ Areál SK SPARTAK Příbram - “

Recipročníplnění

Nabízíme:

— Poskytovat areál ZŠ a SŠ v Příbrami pouze za nákladové prostředky
- Realizaci celoročního úklidu protilehlé zastávky, přilehlých chodníků a parkoviště i

v zimním období
- Realizaci celoročního úklidu parku na Sebastopolském náměstí pod SPARTAKem

v součinnosti s TS města Příbram


