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možnost seznámit se základy bezpečnosti jízdy na kole, základy servisu kola, výměny píchlé duše a
další.
Jedná se o pravidelného žadatele, který žádá v rámci dotačního programu Jednorázové sportovní akce.
V letošním roce mu zdůvodu porušení podmínky správného podání žádosti nebyla dotace v rámci

programových dotací schválena. Vroce 2021 byla Žadateli schválena programová dotace ve výši
50.000,00 Kč, v roce 2020 byla navržena částka 45.000,00 Kč (akce byla nakonec zrušena z důvodu

omezení v souvislosti s pandemií COVID) a v roce 2019 byla poskytnuta programová dotace ve výši
45.000,00 Kč.

ZM bude 23.05.2022 ještě projednávat žádosti o dotace subjektů:
Šmolík Pavel, IČO: 00927201 žádá o částku 8500000 Kč na projekt „Nedělní varhanní půlhodinky na
Svaté Hoře 2022“.

TJ AMASOMA Příbram, 2. 3., IČO: 18608671 žádá o částku 480.000,00 Kč na projekt „Rekonstrukce a
nutná údržba ploch a zázemí hřiště“.

Bruslařský klub Příbram, 2.3., IČO: 47071371 žádá o částku 66.300,00 Kč na projekt „Příspěvek na

zvýšené nájemné ledové plochy". .
Hokejový klub HC Příbram, 2. 5., IČO: 47072741 žádá o částku 70900000 Kč na projekt „Zádost o
dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem ledů“.

Ke dni 09.05.2022 jsou na kapitole 777-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje ve výši 180.500,00 Kč.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 27.04.2022 a navrhuje
RM doporučit ZM poskytnout dotaci ve výši 45.000,00 Kč

Vzhledem k tomu, že ke dni 09.05.2022 jsou na kapitole 777—OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem

kcharakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět, a to stejnou částku jako vroce 2021, tj.
50.000,00 Kč.

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 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 zveřejných prostředků zekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zneni, š
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

zápis z jednání komise







Doba zahájení projektu: 30-07—2022

Doba ukončení pmjeklu: 30.07.2022

Obdobné projekty, které Dětský duatlon + triatlon pro dospělé, biatlon. waksboarding. everesting a další
žadatel realizoval v akce; , _ ,
minulých letech:

(strucna charakteristlka)

-- _ Plakát, popis prujekm, línanční plánSeznam pnloh.
UvedYe seznam příloh, které k žádosti přikládáte

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 190 000 Kč

Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál. .. _ -
vybaveni. kancelářské potřeby, jiné — každou položku

Batohy. tncka. ceplce, dresy GS

vyspecifikujte)1
Vybavení 11

Medaile, sportovní potřeby 4(

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu", do
druhého sloupce “částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nemateriálové náklady (např. '
nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny účinkujlclm, trenérům

Pronájem pozemku 1“

apod.... náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby.
jiné......): Technické zajištění akce 3'

Propagace 1

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

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, DPP! DPČ):

Do levého poučka uvedte !yp osobnlch námadů
& pcčetosob (např. mzdy - 2 usoby) a do
pravého polička uvedíe předpokládanou výši
nákladů

Vlastní podil žadatele \: Kč: 19 000 KČ

Vlastní podil žadatele vč. jiných zdrojů ňnancování v Kč: Kč
- - — m : 10“as"" podil zad le v %

% z celkových nákladů projektu

Vlastni podil žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: %

Účelové dotace od ostatních obci: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatni zdroje, dary:
KČ

Přljmy vznikle realizací projektu (vstupné. přlimy : prodeje): KČ

Výše požadované dotace v Kč: 171 000 KČ
. .. . _ 90Vyše pozadovane dotace v %'

% z celkových nákladů projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na kmréje datace Vše YŽ'ŠÉ uvedeno....nájemné, CBW pro
požadována: soutezímjld...

Uvedie uznatelné náklady, na které bude bude
dotace použita (např, nájemné. věcné ceny do
soutěží apod.).
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Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupujicíprávnlokou Marcel_Foreit. Přefíseqa spolku , _ ,
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni: .UVBCNE me““ a přumenn osoby nepq osob DPTBVWWCh

jednat jménem právnické osoby a)e]|chfunk01.

2“ Identlflkace osob s podllem V této
prášgšgšé. Podilem/e myšlen obchodnipodí/ (1/9 5 31 zák. č. 90/2012 Sb.. a

' obchodnich korporacřch, ve změn! pozdějších předpisů.

SQo/kz - neuvedou se členové spolku, ale statutární zásíupce nebo
osoba aprá vnéná dle stanavjednar za spolek.

dgg'azg' sgečaast - neuvádijednallívé akcionáře, ale zakladatele
uvedené vabchodním rejstříku.

Družstva - nejedná se (: obchodn/ pudil. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvád/ se dmžszevnlci, ale statutám/ výbor).

3' Identifikace osch v nichž má primy
5335131271335! Budou uvedeny názvy subieidů, v nichž má některá 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 (mzpočlová 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 žádostí, ]ejlch povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plněnl povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněnlm
identiňkačních 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 pod robně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci
: rowočlu města Příbram č. 1/2020,

Povinné přílohy:

1. Popis projeklu - uvedíe všechny podstatné charakteristiky projektu, cllovou skupinu, přínos pro město Příbram
atd.

2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dckumenly). Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výší nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních
prostředků v případě. že prefekt budete financovat také z vlas1ních zdrojů nebo dotací odjiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročnlho plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 » 8. ročník duatlon.1gf(6..81 MB)
Příloha 5-2 - DQTAQEfQ-QZKMQZPOCE ZOŽARGÍ (135-75 kB)
Příloha č.3 - Popis Qm'ektu 2023,ng (684.7kB)

Žádost elektronicky podána 05042022 podpis statutárního zástupce
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Žadatel: Brdonoš 1.5.
Adresa: Podlesí 380, 261 01 Příbram

IČO: 01546481
Název dotační oblasti: Jednorázové sportovní akce 2022

Název projektu: 14. ročník triatlonu Brdonoš a 9. ročník dětského duatlonu

! !

PŘEDPOKLÁDANÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro paSkvtování dotací a návratných finančních výpomocí z

rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkcenebo \: souvislosti s ním,
:) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary. s výjimkou věcných cen přl soutěžích,

e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přimo nesouvisejících s účelem dotace.
Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za Jiné činnosti, než je výkan funkce statutárního

orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je FO, pak osobám blízkým příjemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Druh výdaje předpokládaná výše výdaie

Materiálovénáklady „
batohy, trika, čepice, dresy 69000

16000
věcné ceny: medaile, sportovní potřeby 46000

jiné (speciňkovat) _

š

Nemateriálové náklady (služby)
nájemné: pronájem pozemku 17000

technické zajištění akce „
31000

11000

Osobnínák'adv _
mzdvvčeměodvodú _
ostatníosobnínákladv (DPP. DPČ) _
Početosob: _
jiné (specifikovat) _

|
Neinvestiční náklad celkem 190000

' ' _ W „ '
!

1
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Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)

__
_—
;inuspecmkovat) _

+————— ; —— „,
Další zdmíe financování projektu
vlastnífinanční vklad žadatele 9000

dotace od jiných poskytovatelů 10000

-řfspěvkvodsponzorů _
jinaspecmkovan _

] :

m_ 19000

Rozdíl mezi náklady a příjm 471000

! ' !
Požadovaná výše dotace v Kč 171000

Í
_. _. , „„ __ . __.._. _

Í

V Příbrami dne: 2511.2021 Podpis žadatele:

2
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Brdonoš z.s.

Podlesí 380

261 01 Podlesí

Popis projektu Sportakce č. 00189

Dotace bude využita k nákupu medailí, cen a sportovních potřeb určených dětem. které se zúčastní

Dětského duatlonu Brdonoš Podlesí. Z obdržených pen'ěz hradíme dále časomíru, dětskou diskotéku a
v neposlední řadě skákací, nafukovací adrenalinovou dráhu.

Tradičně oceňujeme všechny děti. Každé ditějejmenovitě vyhlášeno a je mu předána cena, medaile a

nějaká ta sportovnívěc, švihadlo, tričko, batoh , míč a další.

Očekávaná účast dětí v pěti věkových kategoriích je cca. 150.

Kromě samotného závodu, který spojuje dva sport“ tedy běh a kolo, bude pro děti připraven i

doprovodný dětský program, který nabídne malování na obličej, střelbu z tuků, sportovnívesiařský
trenažér, vodní sporty, jako wakeboarding a vodní lyžování, pump-track, a další.

Již tradičně nabídneme dětem možnost seznámení se se základy bezpečnosti jízdy na kole. Základy
servisu kola, výměna píchlé duše, čištění a mazání řetězu a další.
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Marcel Forejt

předseda spolku
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Dobrý den,

rád bych Vás požádal o schválení individuální dotace na sponovníakcL
Díky své slabomyslnosti a blbosti jsem podal žádost pozdě a tím jsem ohrozil konání celé akce, která je na
dotaci města Příbrami závislá. A přiznávám, že bez získání dotace by nebylo možné sportovní akcí uspořádat.
Věřím. že stejnějako nám, tak i Vám není lhostejný pohyb nejen dětí, ale i všech ostatních, který, a to především
v dnešní době, všichni tak potřebují.

Moc děkuji.

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

Datum: 27.04.2022

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

(pozdější příchod); František Jobek; Bc. Antonín Schejbal; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová

Omluven: Karel Makovec, MBA

Host: Ing. Martin Buršík, MBA

Koordinátorka: Markéta Benešová

Program:

1) Zahájení

2) Žádost 0 ID Brdonoš
3) Zádost 0 ID TJ AMASOMA
4) Žádost 0 ID Bruslařský klub Příbram

Žádost 0 ID Hokejový klub HC Příbram
5) Dotační programy pro rok 2023

6) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 29 členů, komise je usnášeníschopná.
Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

ad2) Diskuse o žádosti a důvodu vyřazení žádosti z dotačního řízení programových dotací v oblasti Jednorázové
sportovní akce 2022 (pozdní podání žádosti). Jedná se o tradiční akci, kterou spolek každoročně pořádá pro širokou
veřejnost. Akce se účastní i příbramské a podleské děti.

Komise navrhuje RM doporučit ;M poskytnout dotaci ve výši 45.000,00 Kč
Hlasováno o návrhu: PRO 6, ZDRZEL 1 (návrh byl přijat)

ad3) Diskuse o žádosti a důvodu vyřazení žádosti z dotačního řízení programových dotací v oblasti Rozvoj a opravy
sportovišť 2022 (nebyla splněna podmínka programu, a to současné podání žádosti v oblasti Činnost sportovních
organizací 2022. Učelem podmínky bylo prokázání, že organizace ma mládežnický oddíl. To bylo prokázáno úspěšnou
žádostí v programu Můj klub). Koordinátorka seznamuje komisi s individuální žádostí a informuje o rozdílech s původní
žádostí podanou v programu. V rámci programových dotací spolek žádal o dotaci na úhradu nákladů za úpravu okolního
terénu, instalaci zabezpečovacího systému a vybudování zavlažovacího systému. Při zemních pracích, které v areálu
spolku v rámci rekonstrukce sportoviště neustále probíhají, byl zjištěn havarijní stav jedné ze střídaček. V průběhu
dalšího období došlo k odcizení části plotu a byl zjištěn úbytek vody ve stávajícím vrtu. Z těchto důvodů žádá spolek 0
individuální dotaci částečně na jiné náklady než v původní žádosti v programových dotacích.

Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci ve výši 470.000,00 Kč a uvedenou částku pokrýt
zústatkem z nevyčerpaných finančních prostředků programových dotaci Rozvoj a opravy sportovišť 2022.
Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen)

Dostavil se p. Rosenbaum

ad4) Diskuse o žádostech 0 ID podaných z důvodu navýšení ceny za pronájem ledu, tj. žádosti Bruslařského klubu
a Hokejového klubu. K navýšení ceny ledu došlo z důvodu nárůstu cen za energie. Předseda komise seznamuje členy
komise s oběma žádostmi a výpočty, které kluby do žádosti uvedly.
Bruslařský klub uvádl v žádosti navýšení ceny za pronájem ledu od 01.06.2022. Při stejném odběru ledu jako v roce
2021 by žadatel zaplatil o cca 66.300,00 Kč vice (jedná se o odhad poskytnutý ředitelem SZM Příbram). O tuto částku
spolek žádá.

Hokejový klub uvádí vžádosti dvě navýšení ceny. První navýšení ceny za pronájem ledu od 01.01.2021 způsobilo
navýšení ceny v období od 01/2022 do 05/2022 o částku 41G.000,00 Kč (mládež 0 378.000,00 Kč, skupina žen o
5.000,00 Kč a A tým dospělých 0 3300000 Kč) a druhé navýšení ledu k 01.06.2022 způsobí navýšení ceny o
293.000,00 Kč (mládež 250.000,00 Kč, skupina žen 600000 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč). Spolek žádá o
částku 709.000,00 Kč.
Komise diskutuje o možnostech podpory pro oba kluby a navrhuje sjednotit podmínky, tj. poskytnout dotaci na náklady
vzniklé navýšením ceny za pronájem ledu od 01.06.2022. V rámci dotace pro Hokejový klub navrhuje komise podpořit
všechny hokejové skupiny včetně A týmu, a to z důvodu postupu A týmu do play-off.
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Komise dále diskutuje o všech změnách cen v Ceníku služeb Sportovního zařízení města Příbram a dopadu tohoto

navýšení na sportovní spolky.

Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Bruslařský klub Příbram, 2.5. ve výši 66.300,00 Kč

Hlasováno o návrhu: PR08 (návrh schválen)

Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Hokejový klub HC Příbram, 2. 5. ve výši 293.000,00
Kč (mládež 25000000 Kč, skupina žen 6.000,00 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč).
Hlasováno o návrhu: PRO 8 (návrh schválen)

ads) Diskuse o možných změnách v dotačních programech v oblasti sportu pro rok 2023, změně podmínek např.

v Rozvoji a opravách sportovišť. Bude řešeno na dalším jednání komise.

ad6) Na základě podnětu lng. Buršlka diskutuje komise o možnostech revitalizace veřejné dostupného hřiště Cvična,

Diskuse probíhá již na úrovni pracovní skupiny Sport 2030. Hřiště není vhodné pro položení umělého povrchu a není

vytíženo tak, aby byla rekonstrukce přínosem. Hřiště je navíc v blízkosti multifunkčního hřiště s umělým povrchem
Základní školy Březové Hory.
Diskuse o chystaných revitalizaclch veřejně dostupných hřišť a hřiště HIinovky.
Diskuse o možném využití volejbalových kurtů a spolupráci TJ Baník pro VK Příbram.

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.

Schválil: Ing. Jiří Holý v. r.
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