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Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: školství. kulturŽ a sěonu _dne:14.03.2022

Název bodu jednání:

Dotace Reprezentant ČR 2022

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 21.02.2022

Text usnesení RM:

R.usn.č.0179/2022 .
Rada města
1. doporučuje
ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Dotačního programu Reprezentant ČR

2022" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotaci za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančních výpomocí
č. 1/2020 schválených ZM dne 2206.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

2. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.

_ , . ,
Napsala. Marketa Benesova

Návrhy na usneseni:

ZM schvaluje X neschvaluje

poskytnutí programových dotací podaných vrámci „Dotačního programu Reprezentant ČR 2022“

formou účelové dotace dle pfedloženého/upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o

poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním

programem.

Dúvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Reprezentant ČR jsou zahrnuty ve schváleném

rozpočtu kapitoly 777—OŠKS na rok 2022: ANO

RM předkládá v'příloze materiálu návrh Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“)
na rozdělení programových dotací pro rok 2022, které byly podány v rámci vyhlášeného „Dotačního

programu Reprezentant ČR 2022“ (dále jen „program") SChVáleném Usn. č. 657/2021/ZM. Komise
návrh projednala na svém jednání dne 20.01.2022 a odsouhlasila dne 31.01.2022. Komise navrhuje
RM doporučit ZM rozdělit finanční prostředky ve výši 200.000,00 Kč mezi jednotlivé žadatele rovným
dílem, tj. 40.000,00 Kč na žadatele.

ZM schválilo dne 17.01.2022 výši finančních prostředků doporučenou k alokaci pro příslušný
program programových dotací na rok 2022 schválených ZM dne 13.09.2021 jako maximálně

možnou, & to 300.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek č. 4155).

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

schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/202OIZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům. které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. 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, & 10a, odst. (4) nevyhovi-Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu

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

Příloha: Přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů, zápis z jednání komise
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTÚ - DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022
Oblast: Reprezentant ČR 2022

(převzato ze žádostí — psáno žadateli)

1) Žadatel:

Projekt: Podpora reprezentantky ČR v tenise Barbory Fialové

Účelem projektuje podpora kvaíitní sportovní přípravy a účasti juniorské reprezentantky ČR Barbory

Fialové na sportovních akcích v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Dotace bude použita na

sportovní soustředění, startovné na turnajích, pronájem kurtů, ubytování a cestování na sportovní

akce zejména na mezinárodní úrovni. 2 dotace bude hrazena regenerace, rehabilitace i nákup

sponovního vybavení(rakety, výplety, tenisová obuv, oblečení) a tréninkových pomůcek.

2) Žadatel: JUDO Příbram, 2.5.

Projekt: JUDO Příbram - Tereza Bodnárová, reprezentace 2022

Financování reprezentačních startů Terezy Bodnárové - členky Judo Příbram, z.s. na závodech

Evropského poháru, případně dalších mezinárodních turnajů spojených s reprezentací. Dále pak

účast na reprezentační srazech a soustředěních. Úhrada nákladů spojených s cestou, ubytováním

a účastnickými poplatky. Úhrada nákladů spojených s účastí na pravidelných trénincích v Praze.

Včetně účasti nutného doprovodu.

3) Žadatel:

Projekt: Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru talentované mládeže ČKS

Viktorie je členkou projektu "Talentovaná mládež" Českého krasobruslařského svazu. Její příprava

na domácí i zahraniční soutěže předpokládá časovou i finanční náročnost, Viktorie se připravuje v

Bruslařském klubu Příbram pod vedením své matky. Zároveň je vázána účastí na kempech a

trénincích organizovaných ČKS v Ostravě a Praze Tréninkové lekce se “svazovým" trenérem

probíhají také v Příbrami. Součástí přípravyjsou také účast na zahraničních stážích a soutěžích.

4) Žadatel: Pankration gym,z.s.
Projekt: Podpora reprezentanta ČR

Pro kvalitní přípravu závodníka je nezbytné pořizovat doplňky stravy, prostředky regenerace. Je

velmi důležitá spolupráce s fyzioterapeutem a mentálním koučem. Závodník se věnuje přípravě

denně a to i dvoufázové. Pravidelně se zúčastňuje mezioddílových sparingů a to i mezinárodních.

Pravidelně se účastní soustředěních a odborných seminářů. Důležité jsou nominační turnaje na

vrcholné soutěže , které nejsou vždy plně hrazeny svazem. Důležitéje pořízení kvalitního závodního

vybavení aňoblečení.

5) Žadatel: SK TRI klub Příbram, z.s.

Projekt: Reprezentant ČR v triatlonu David Eliáš

Člen Tri klubu David Eliáš je reprezentantem ČR v triatlonu \ Pravidelně se zúčastňuje závodů

Evropského poharu a závodu Mistrovství Evropy. Tri klub Příbram zajišťuje přípravu , treninkovou

a závodní činnost reprezentanta. Do činnosti patří - trenérské zajištění, doprava na závody .

ubytování, startovné, sponovní výživa , materiálové zajištění.

6) Žadatel:

Projekt: Podpora příbramského reprezentanta ČR v tn'atlonu

Projekt je zaměřen na realizaci závodů, soustředění a tréninkové činnosti reprezentanta ČR v

triatlonu. Kdy je v plánu závodit na mezinárodních závodech typu Evropského a světového poháru.

Nadále se zúčastnit soustředění v zahraničí a v na Kanárských ostrovech a v italském Livignu.

Činnost žadatele probíhá v triatlonu, který se skládá z plavání, cyklistiky a běhu. Příprava na

samostatné závody probíhá ve dvou až třífázových trénincích denně. Během roku jsou zařazeny

tréninkové kempy, na kterých žadatel stráví okolo 3 měsíců. Soustředění jsou konány většinou v

zimním období, kdy v České republice nejde plnohodnotně trénovat.
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Cílem přípravy jsou závody konající se převážně v zahraničí, kde se zúčastňuje Evropských,

světových i Afrických pohárů. Vrcholem každého závodního období bývá Mistrovství světa a Evropy,

kterých se pravidelně zúčastňuje a bojuje o nejlepší pozice. Na mezinárodních závodech

zmíněného typu, sbírá body do světového žebříčku a právě v roce 2021 splnil jedno z nejvyšších
zařazení do reprezentačního družstva určeným reprezentačním trenérem právě na základě

světového žebříčku.

Pro triatlon je jedna z nejsložitějších věcí a to zajištění odpovídajícího vybavení v poměru 5

výkonností pro všechny tň disciplíny.
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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dálejen „komise“)

Datum: 31.01.2022

Účast: (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel

Rosenbaum; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová
Omluven: František Jobek, Karel Makovec. MBA

Neomluven: Bc. Antonín Schejbal
Host: místostarosta Ing. Martin Buršík, MBA

Program:

1) Zahájení

2) Projednání žádostí podaných v dotačním řízení 2022

3) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 6 z 9 členů, komise je

usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

ad2) Předmětem jednání byly žádosti podané v dotačních programech vyhlášených pro rok 2022

v oblasti sponu. Navazovalo se na předchozíhojednání komise, které se uskutečnilo 20.01 .2022.

Komise na svém jednání respektovala rozhodnutí zastupitelstva města, které stanovilo maximální

možnou výši alokaci vjednotlivých programech.

8) Podpora vrcholového sportu 2022

Komise navrhuje rozdělení částky 8.500.000,00 Kč v rozdělení :

Žadatel: 1. FK Příbram

Projekt: Podpora profesionálního fotbalu (režim de minimis) - 1.500.000,00 Kč

Projekt: Podpora mládežnické kopané — 2.500.000,00 Kč

Celkem 4.000.000,00 Kč

Žadatel: Hokejový klub HC Příbram

Projekt: Podpora Hokejového klubu HC Příbram, z.s. v roce 2022 (mládež) — 202000000 Kč

Projekt: Podpora Hokejového klubu HC Příbram, 2.5. v roce 2022 - Extraliga Zeny — 8000000 Kč

Celkem 2.100.000,00 Kč

Žadatel: Volejbalový klub Příbram

Projekt: Na volejbalový Olymp s vlastními odchovanci je dlouholetá a zodpovědná práce 2022 - A —

dospělí (režim de minimis)—1.300.000,00 Kč

Projekt: Na volejbalový Olymp s vlastními odchovanci je dlouholetá a zodpovědná práce 2022 - ML —

mládež —1.100.000,00 Kč

Celkem 2.400.000,00 Kč

Hlasováno o návrhu: PRO 6

b) Činnost sportovních organizací 2022

Komise navrhuje rozdělení částky 5.000.000,00 Kč podle tabulky výpočtu dle hodnotících kritérií

v upraveném znění po kontrole členské základny. Kontrolu členské základny provádí odbor ve

spolupráci s manažerem sportu.

Hlasováno o návrhu: PRO 6

c) Jednorázové sportovní akce 2022

Komise navrhuje rozdělení částky 575.000,00 Kč podle tabulky v příloze.
Hlasováno (: návrhu: PRO 6
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d) Reprezentant čR 2022
Komise navrhuje rozdělení částky 200.000,00 Kč podle tabulky v příloze. (5 žadatelů rovnoměrně)

Hlasováno o návrhu: PRO 6

e) Rozvoj a oprava sportovišť 2022

Komise schyáljla hodnotící tabulku a navrhla pořadí žádostí. (PRO 6) _

„_ _ * Rozvo' a o-rav s-onovišt' 2022 - hodnocení žádostí

Bodovací s stém z dotačního -ro-ramu
Podíl
žadatele PřínosŽadate'

Reálnost a na projektu Míra Pořadí Podíl
připravenost |

realizaci pro využití Body dle města

uro'ektu _ ro'ektu město s-ortoviště celkem bodů v %

Příbram 3,2 10 20 43,2 68

TJ AMASOMA Příbram, z. s. _m-J——--aa
TK ROJA Příbram z.s. _“ 15 _40,9 417

1) Tělocvičnájednota Sokol Příbram

2) TJ AMASOMA Příbram, 2. s.

3) TK ROJA Příbram z.s.

4) SK SPARTAK Příbram, spolek

V době projednávání bylo zřejmé, že žadatel TJ AMASOMA nesplnil podmínku daného dotačního

programu tím, že nepodal žádost v programu Činnost sportovních organizací 2022, přestože byl na tuto

skutečnost upozorněn. Nemůže tedy být příjemcem dotace. Komise proto navrhuje žádost na vyřazení
a s dotací tomuto subjektu není dále počítáno.

Komise navrhuje rozdělit částku 520.000,00 Kč v rozdělení:

1) Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Příbram

Projekt: ÚPRAVA SUTERENÍCH PROSTOR NA CVIČEBNU — 280.000,00 Kč

2) Žadatel: TK ROJA Příbram z.s.

Projekt: Rozvoj a oprava sportoviště TK Roja - 15000000 Kč

3) Žadatel: SIS SPARTAK Příbram. spolek
Část projektu: Výměna ostřikovačů zavlažovacího systému - 9000000 Kč

Komise hodnotila projekty na základě žádostí a podkladů podaných řádné v systému a u žadatele SK

SPARTAK Příbram posuzovala i následné doplnění žádosti. Žadatel SK SPARTAK Příbram doplnil

původní žádost a nově ji rozčlenil na jednotlivé projekty, které samostatně finančně vyčíslil. Realizace

části nově doplněných projektů závisí na souhlasu vlastníka pozemku, který je podmíněn podpisem
nové nájemní smlouvy a část projektů nebyla součástí původní žádosti.

Vzhledem k výše uvedenému. komise navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města podpořit část

projektu „Výměna ostřikovačů zavlažovacího systému" částkou 90.000,00 Kč, které byla součástí

původní žádosti a žadatel je schopen její realizace bez podmínky splnění podpisu nové nájemní

smlouvy.

Hlasováno o návrhu: PRO 6

3:14) Obecná diskuse.

Zapsal: Ing. Jiří Holý v. r.

Přílohy: Přehledy žádostí všech dotačních programů v oblasti sponu
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