


Subjekt žádá o dotaci z důvodu plánované změny v Ceníku služeb Sportovního zařízení města Příbram,

tj. navýšení ceny za pronájem ledu od 01.06.2022. Při stejném odběru ledu jako v roce 2021 by žadatel

gaplatil cca 0 6630000 Kč více (jedná se (: odhad poskytnutý ředitelem SZM Příbram).
Zadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zvýšením cen.

V rámci programových dotací v oblasti Činnost sportovních organizací 2022 byla žadateli poskytnuta
dotace ve výši 115.11900 Kč a v oblasti Jednorázové sportovní akce 2022 dotace ve výši 6000000
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“.
Brdonoš z.s., IČO: 01546481 žádá o částku 171 .00000 Kč na projekt „Dětský duatlon a triatlon
Brdonoš“.
TJ AMASOMA Příbram, 2. 5., IČO: 18608671 žádá o částku 48000000 Kč na projekt „Rekonstrukce a
nutná údržba ploch a zázemí hřiště". .
Hokejový klub HC Příbram, 2. 5., IČO: 47072741 žádá o částku 70900000 Kč na projekt „Zádost o
dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem |edů".

Ke dni 09.05.2022 jsou na kapitole 717-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje ve výši 180.500,00 Kč.

Na kapitole 777-0ŠKS jsou volné finanční zdroje z nerozdělených programových dotaci:

prvek 5074 Podpora - ROZVOJ A OPRAVY SPORTOVIŠT ve výši 57000000 Kč
prvek 3467 Podpora - ČINNOST SPORTOVNICH ORGANIZACÍ ve výši 100000000 Kč

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 27.04.2022 a navrhuje
RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Bruslařský klub Příbram, 1.3. ve výši 66.300,00 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 tém

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 z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. 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.

Přlloha: žádost o dotaci

zápis z jednání komise







Financování projektu

Celkové náklady projektu: 401 300 KČ

Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál, 1- !. _ . , ..; __ „_ . ) ., . _ „.. , , , „
vybavení. kancelářské potřeby. jiné _ každou položku (.,vwikordu ;)rwlně'tfjlmlpbt, |357p1> wmašu „da,

vyspecifikujte):
cšmhelm sloupce castku v Kc

Položkový rozpočet projektu - nemateríálové náklady (např. . . v _ v „
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nakladni.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 220 000 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: *"

Vlastní podil žadatele v %: 5,4 _'a: 2 L'eik-zn Vuh : ; „ » „

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů nnancování v %:

Účelové dotace od ostatních obcí: “*"

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: KČ

Ostatní zdroje, dary:

Příjmy vznikié realizací projektu (vstupné, příjmy z prodeje): K“

Výše požadované dotace v Kč: 55 300 “=

Výše požadované dotace v %: 16
v _ v _“A; (: "í-wnlr'yřli nakladu prmakua
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Uvádějte pouze uznatelné výdaie v souladu s platnými Pravidly pro paskvtování dotací & návratných finančních výpomocí

z rozpočtu města. Neuznatelnými výdajijsou:

a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkonjejich funkce nebo v souvislosti s ním,

:) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočgt DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, : výjimkou věcných cen pří soutěžích,

e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přimo nesouvisejících s účeiem dotace.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jlné činnosti, než je výkon funkce

statutárního orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je F0, pak osobám blízkým příjemci),

mohou být ve vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotacel
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6



Příimv : Prciektu _

__
jiné (specifikovat) _

Další zdroje financování projektu 680000

vlastní ňnanční vklad žadatele 509000

dotace od jiných poskytovatelů 91000

přís pěvky od sponzorů 80000

jiné (specifikovat) _

Příjmy celkem 680000

Rozdílýmezi náklady a příjmy »3ooooo

Požadovaná výše dotace v Kč ,

V Příbrami dne: 28.11.2021 Podpis žadatele: JUDr. Petr Charypar
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:32 Statistika ledových ploch

„2021 Trénink 15:15:00 17:30:00 2:15 2 2 700 VELKÁ HALA

12.2021 Trénink 15:15:00 17:15:00 2:00 2 2 400 VELKÁ HALA

0.12.2021 Trénink 10:00:00 10:45:00 0:45 1 600 VELKÁ HALA

10.12.2021 Trénink 14:00:00 16:00:00 2:00 1, 2 2 000 VELKÁ HALA

13.12.2021 Trénink 16:00:00 18:15:00 2:15 2 Z 700 VELKÁ HALA

14.12.2021 Trénink 06:00:00 07:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

15.12.2021 Trénink 14:00:00 15:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

15.12.2021 Trénlnk 15:15:00 17:30:00 2:15 2 2 700 VELKÁ HALA

16.12.2021 Trénink 15:15:00 17:15:00 2:00 2 2 400 VELKÁ HAlA

17.12.2021. Trénink 10:00:00 10:45:00 0:45 1
V

600 VELKÁ HALA

17.12.2021 Tlénínk 14:00:00 16:00:00 2:00 1, 2 2 000 VELKÁ HALA

21.12.2021 Trénink 06:00:00 07:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

22.12.2021 Trénink 14:00:00 15:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

22.12.2021 Trénink 15:15:00 17:30:00 2:15 2 2 700 VELKÁ HALA

23.12.2021 Trénink 07:45:00 09:15:00 1:30 1 1 200 VELKÁ HALA

31,122021 Trénink 09:45:00 10:45:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

ťžLížř 309130 316 500

CENOVÉ “'“" TARIF HODINY ČÁSTKA
1. Po — Pá 05:00 až 15:00 — 800 KČ ————'——

2. Po — Pá 15:00 až 22:00 - 1200 Kč Ji 135=15 108 200 Kč

3. Po-Ne
22:003Ě00100—800 K? ] 2 131115 157 500 Kč

4. So - Ne 05:00 az 08:00 - 800 Kc ___—___

5. So - Ne 08:00 až 22100 - 1200 Kč / 4 2:00 1 600 Kč

J
5 41:00 49 200 Kč

CELKEM 309230 316 500 Kč

pribram.sponovísie-onllneszlreportlrepon.aspx?id=18&type=CENYKATEGORIE 10
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:32 Statistika ledových ploch
v , v ,

KRIVOVA (BK KRIVOVA) - podrobný výpis

„"fv Nili; *.'/W101. OD 00 HOUINY "[M(IF CENA PLÚCHA

01.11.2021 Trénink (bk krívova) 13:30:00 14:30:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

04.11.2021 Trénink (bk krivova) 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

07.11.2021 Trénink (bk krívova) 06:45:00 07:45:00 1:00 4 800 VELKÁ HALA

08.11.2021 Trénink (bk krlvova) 13:30:00 14:30:00 1:00 1 800
'
VELKÁ HALA

10.11.2021 Trénink (bk krívova) 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA
?

11.11.2021 Trénlnk [bk krivova) 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

17.11.2021 Trénink (bk krívava) 14:00:00 15:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

21.11.2021 Trénink (bk krivuva) 06:45:00 07:45:00 1:00 4 800 VELKÁ HALA

22.11.2021 Trénink (bk krivova) 13:30:00 14:30:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

24.11.2021 Trénink (bk krívova) 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

25.11.2021 Trénink (bk krivova) 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

02.12.2021 Trénink 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

06.12.2021 Trénink 13:30:00 14:30:00 1:00 1 800 VE LKÁ HALA

08.12.2021 Trénink 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

09.12.2021 Trénink 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

13.12.2021 Trénink 13:30:00 14:30:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

15.12.2021 Trénink 13:00:00 14:00:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

16.12.2021 Trénink 13:00:00 14:00:00
V

1:00 1 800 VELKÁ HALA

18.12.2021 Trénink 10:00:00 11:00:00 1:00 5 1 200 VELKÁ HALA

EZOZI Trénink 08:45:00 09:45:00 1:00 5 1 200 VELKÁ HALA

27.12.2021 Trénink 08:30:00 09:30:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

28.12.2021 Trénink 08:15:00 09:15:00 1:00 1 800 VELKÁ HALA

: 22:00 18 (100

CENOVÉ TAR'FY TARIF HODINY ČÁSTKA
1. Po - Pá 05:00 až 15:00 - 800 Kč —É——————

2. Po - Pá 15:00 až 22:00 - 1200 Kč V 1 18:00 14 400 Kč
3. Po — Ne 22:00 až 00:00 - 800 Kč

rm
4. So — Ne 05:00 až 08:00 - 800 KČ

5. So - Ne 08:00 až 22:00 — 1200 Kč V 5 2:00 2 400 Kč
%—

CELKEM 22:00 18 400 Kč
_mm

pršbramsporloviste—online.cz/report/report.aspx7id=18&type=CENYKATEGORIE “ 8/8



Zápis zjednání 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) Žádost 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 z 9 členů, komise je usnášeníschopná.
Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

adZ) Diskuse o žádosti & důvodu vyřazení žádosti z dotačního řízení programových dotací v oblasti Jednorázové
sponovní 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 2M 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 (pebyla splněna podmínka programu, a to současné podání žádosti v oblasti Činnost sportovních
organizací 2022. Uóelem podmínky bylo prokázání, že organizace má 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. Vprůběhu
dalšího období došlo k odcizení části plotu a byl zjištěn úbytek vody ve stávajícím vrtu. Z těchto důvodů žádá spolek a
individuální dotaci částečně na jiné náklady než v původní žádostí v programových dotacích.

Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci ve výši 470.000,00 Kč a uvedenou částku pokrýt
zůstatkem z nevyčerpaných finančních prostředků programových dotaci Rozvoj a opravy sportovišť 2022.
Hlasováno :) 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 uvádí 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 více (jedná se o odhad poskytnutý ředitelem SZM Příbram). O tuto částku
spolek žádá.

Hokejový klub uvádí v žádosti dvě navýšení ceny. První navýšení ceny za pronájem ledu od 01.01.2021 způsobilo
navýšení ceny vobdobí od 01/2022 do 05/2022 o částku 416.000,00 Kč (mládež 0 37800000 Kč, skupina žen 0
500000 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 3700000 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 250.000,00 Kč, skupina žen 6.000,00 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč).
Hlasováno o návrhu: PRO 8 (návrh schválen)

ad5) Diskuse o možných změnách v dotačních programech v oblasti sportu pro rok 2023, změně podmínek např.

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

adB) Na základě podnětu Ing. Buršíka diskutuje komise o možnostech revitalizace veřejně dostupného hřiště Cvična.

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

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

Termín dalšíhojednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.

Schválil: Ing. Jiří Holý v. r.
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