


Subjekt dále žádá o dotaci na náklady spojené s rekonstrukcí nebytových prostor. Dle vyjádření MěRK
jsou tyto prostory pronajaty na základě smlouvy č. 2007/001IMěRK, která byla uzavřena dne

27.02.2007. Předmětem nájmu byly nebytové prostory v budově čp. 326 v areálu Spartak. Následně

bylo uzavřeno několik dodatků k předmětné smlouvě, a to (5. 1-14. Předmětná dodatky se týkaly

zejména úpravy nájemného v důsledku nárůstu inflace. Dodatkem č. 15 k nájemní smlouvě došlo k

revizi stávající nájemní smlouvy a bylo uzavřeno nové — konsolidované znění nájemní smlouvy. Dodatek

č. 15 byl uzavřen dne 19.07.2017. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v nemovitosti čp. 326.

Nájemné bylo sjednáno na 80,00 KčIm2/rok a je ročně valorizováno o inflaci. Dodatkem č. 15 jsou

řešeny i podnájemní vztahy (dlouhodobé) či dočasné podnájmy — poskytování zázemí sportovní činnosti

pro příbramské základní a střední školy. V dodatku č. 15 je uvedeno, že veškeré stavební a jiné úpravy

je nájemce oprávněn provádět výhradně na své náklady a po předchozím souhlasu pronajímatele. Toto

ani další ustanovení výše uvedeného dodatku nebylo dle vyjádření MěRKu naplněno.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu nákladů vzniklých v roce 2021 v souvislosti s havárií vody

(jedná se :) havárii zavlažovacího systému), náklady vzniklé rekonstrukcí mládežnické kabiny

(uzpůsobení prostoru na kabiny pro starší žáky SK Spartaku) a na úhradu poplatků vzniklých
v souvislosti s narovnáním smluvního vztahu a s vyřešením umístění technologie na pozemku města,
a to zákres sítí, geometrický plán, poplatek za zřízení věcného břemene a poplatek za vklad do katastru.

V roce 2021 obdržel subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO: 61904899 ve vyhlášených
programových dotacích v rámci dotačního programu „Činnost sponovních organizací 2021“ dotaci ve

výši 588.228,00 Kč a v programu „Rozvoj a opravy sportovišť 2021" dotaci ve výši 60„000,00 Kč.

Ke dni 12.04.2022 jsou na kapitole 777-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje ve výši 260.000,00 Kč.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“) projednala žádost o dotaci na svém

jednání dne 23.03.2022. Projednala jednotlivé části projektu, na které žádá spolek dotaci. Část projektu

týkající se rekonstrukce je podmíněna souhlasem vlastníka, který není dodán. Část projektu týkající se
zavlažovacího systému nebyla podpořena v rámci programových dotací v roce 2022, a to zdůvodu

nesplněné podmínky smluvního narovnání mezi městem a spolkem a nedořešení umístění technologie
na pozemku města, Tyto podmínky nejsou stále naplněny. Poplatky, na které spolek žádá dotaci, nejsou

nepředvídatelným výdajem, narovnání smluvního vztahu mezi žadatelem a městem je dlouhodobou

záležitostí.
Z výše uvedených důvodů komise navrhuje RM doporučit ZM neposkytnutí dotace do narovnání

smluvního vztahu žadatele a města.

Ze všech výše uvedených důvodů OŠKS nedoporučuje schválit poskytnutí dotace.

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, bude schválená dotace vyplacena tém

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, 5
10a. odst. (4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti. sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovéní žádosti.

_ Příloha: žádost o dotaci
zápis z jednání komise
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Celkové náklady projektu: 185 000 Kč

. Palozkovy rozpocet pmjelffu -' matven'aloye [naklagy (napr. vmaterial, (y_bayem, Stěna v kabinách, lavice
kancelarske potreby, ]lne - kazdou polozku vyspecvfnkUJte): .

90 000 Kc

Podlaha

35 000 Kč

Světla
8 000 Kč

Vodovodní spojky
10 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého
sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nemateríálové náklady (např. nájemné _ -
„ . . . „ ., . , o „ ' Bagr vykop
preprava osob, cestovné, odmeny ucmkuycnm, trenerum apod..., naklady na 10 000 Kč

propagací, poštovné, telekomunikační služby, jiné......):

zákres sítí - voda, elektřina,
odpady

5 000 Kč

věcné břemeno - poplatek
10 000 Kč

Geom. plán, katastr
5 000 KČ

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

Položkový rozpočet projektu — osobní náklady (mzdy, DPP/DPČ): Vlastní práce _ správa
12 000 Kč

Do levého políčka uvedte typ osobnich nákladů a počet
osob (např. mzdy — 2 osoby) a do pravého políčka
uvedte předpokládanau výší nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 20 000 KČ

vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: 20 000 Kč

vlastni podíl žadatele \: %: 11
( , u .% z celkovych nakladu prajektu

Wastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: 11 %

. Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: Kč

Dotace od krajského úřadu: KČ

Ostatni zdroje, dary:
Kč

Příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné, příjmy z prodeje): KČ

Výše požadované dotace v Kč: 165 000 KČ

Výše požadované dotace v %: 59
, , „ _% : celkovych nakladu prngektu

Speclfikace uznatelných nákladů, na které je datace požadována: viz POIGŽkUVÝ rqupčetn ,Uvedte uznatelné: naklady, na ktere bude bude dotace
použita (např. nájemné, věcné ceny do soutěží apod.).
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1. Identmkacn osob zastupující právnlckou "0 , , ,
. Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněnych“*" * "““"“"“""““"“““ “'“"WM' jednaljménem právnloké osoby a řeiich funkci.

2“ Identmkaoe as"“ s “dílem v této
mag Podnemjs myšfen abchodnipadíl dle ; af zák č. 902012 Sb., o

' obchodnim komorních, ve znění pozdějišlch předpisů.

Sgolkz- neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
osoba oprávněná dle sranovjednatza spolek.

Akcígvá s: MAM- neuvédíjednomvá akcionáře, ale zakladatele

uvedené v obchodním rejstříku.

Dgstva - nejedná se o obchodni podil. inlalmace dle bodu 2. a 3.
se neuvedu (neuvádí se dlužsfevnlcí. ele siatulámí výhod.

34 Identřňkaceosob,vnid1žmá přímýpodíl.aovýší "0
. , . _ . . . ..

. Budou uvedeny názvy subjektu. v nichz ma nektera z vyse““h"“ ““"““ uvedených osob podíl.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace. ve smysiu zákona č. 109/2009 Sb.. kterým se mění
zákon č. 2152004 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, n
rozpočtovým pravidlech : o změně některých souvisejicich zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého mzsahu.

Souhlasím se zpnwváním osobních údajů ve smyslu zákona č. 11012019 Sb., o zpmoavání osobních údajů,
v platném znění. uvedených v této žádosti, jejích povinných přibhách. ve srnbuvě (: poskylnutl dotace a při
plnění povinností z ní plynomrah. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele & se zveřejněním
identiýikačních údajů a výše dohee na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem sívrzuji správnosta pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, žejsem ss podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací & návratnýuh finančních výpomci
: rozpoctu" města Příbram č. 1/2020.

Povinné přfbhw

1. Popis projektu - uvedte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu. přínos pro město Příbram
atd.

2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumamy). Položkovy' rozpočet je významnou součástí žádosíi,

prom prosíme, abyste lehu vyplněnl věnovali zvýšenou pozornost V samotném těle žádosti budete
uváděí pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních Iinančnťch
prostředků v případě, že projekt budete ňnanoovauaké : vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.

8. Nabídka recipročnlho plnění

Pozn. Všechny prllohy musí být ve formám pdf.

Příloha č.1 - » ' „ „f_; ; :. "Í „_ (320.35 ld)
Příloha 5-2 - .“ ,a : = x1;;„;:i_1_;u_.„: (615.74 kB)
Příloha č.3 - ;
-

i;;ií (311.41 kB)

Žádost elektronicky podána 20.03.2022 podpis statutámíhn zástupce
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datel: sn smmx Firmám, Malt _
Mmazížknn 594 , _
ICC: 61904399
Název dotační oblastí: Individuální dmx:
Nálev projektm SK SPARTAN Příbram - rekonstrukce 1021
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“ SK SPARTAK Příbram - rekonstrukce 2021 "

Recipročníplnění

Nabízime:

- Poskytovat areál ZŠ a SŠ v Příbrami pouze za nákladové prostředky
- Realizaci celoročního úklidu protilehlé zastávky, přilehlých chodníků a parkoviště 1

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

v součinnosti s TS města PňTJram





Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále ien „komise“)

Datum: 23.03.2022

Účast: (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka (pozdější přlchod); Mgr. Renáta Vesecká; Daniel
Rosenbaum; František Jobek; Karel Makovec, MBA; Bc. Antonín Schejbal

Online: Jan Hadraba

Omluvena: Mgr. Jitka Charyparová

Koordinátorka: Markéta Benešová

Program:

1) Zahájení

2) Info ke schváleným programovým dotacím 2022

3) Info o projektu „Na hřišti to žije 2022“

4) Individuální dotace Rally Příbram

5) Individuální dotace SK SPARTAK
6) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 9 členů (1 člen online), komise je
usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

ad2) Koordinátorka informovala členy komise o schválení dotací podaných v rámci vyhlášených dotačních programů
v oblasti sportu pro rok 2022. Informuje o termínech podpisu dotačních smluv a jejich vyplacení.

ad3) Radní pro sport Renáta Vesecká seznámila členy komise se stanem projektu „Na hřišti to žije“ a s návrhem na
slavnostní zahájení akce na Hřišti pod Svatou Horou dne 31.03.2022 s možností zapojení ukrajinských dětí. Diskuse
doplněna předsedou komise o možnosti zapojení ukrajinsky popř. rusky mluvícího trenéra a způsobu informování dětí
o akci. Slavnostní zahájení projektu bude uzpůsobeno aktuální situaci, případně budou ukrajinské děti zapojeny
v průběhu konání projektu.

ad4) Komise diskutovala o žádosti ID spolku AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM vAČR na projekt 41. Rally
Příbram 2022. Komise je stejného názoru jako v předchozím období, tj. že Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje
priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové
aktivity dětí a mládeže. Komise nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací.
Hlasováno o návrhu: PRO 7 (schváleno)

ads) Koordinátorka seznámila komisí 5 ID žádostí spolku SK SPARTAK na projekt SK SPARTAK Příbram -
rekonstrukce 2021. Informovala o jednotlivých částech projektu a položkách v žádosti. Komise diskutovala o
nenaplněném smluvním vztahu žadatele a města. Spolek žádá 0 ID na několik projektů, část projektu týkající se
rekonstrukce je podmíněna souhlasem vlastníka, který není dodán. Část projektu týkající se zavlažovacího systému
nebyla podpořena v rámci programových dotací v roce 2022, a to z důvodu nesplněné podmínky smluvního narovnání
mezi městem a spolkem a nedořešení umístění technologie na pozemku města. Ty10 podmínky nejsou stále naplněny.
Poplatky, na které spolek žádá dotaci, nejsou nepředvídatelným výdajem, narovnání smluvního vztahu mezi žadatelem
a městem je dlouhodobou záležitostí.

Zvýše uvedených důvodů komise navrhuje RM doporučit ZM neposkytnutí dotace do narovnání smluvního vztahu
žadatele a města.

Hlasováno (: návrhu: PRO 7 (schváleno)

dostavil se p. Peterka

ada) diskuse o aktuální situaci

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.
Schválil: Ing, Jiří Holý v. r.

Přílohy: Žádost 0 ID dotaci Rally Příbram a žádost 0 ID dotaci SK SPARTAK
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