


,. .

Spolek Žádá o dotaci z důvodu plánované změny v ceníku poskytovaných služeb Sportovního zařízení

města Příbram, tj. navýšení ceny pronájmu ledu. Částka 709.000,00 Kč je v žádosti rozdělena na dvě

části.
V první části žádosti uvádí spolek navýšení ceny pronájmu ledu, a to od 01012021. Toto navýšení
způsobilo v období od 01/2022 do 05/2022 nárůst ceny pronájmu ledu o 416.000,00 Kč (mládež 0

378.000,00 Kč, skupina žen 0 500000 Kč a A tým dospělých 0 3300000 Kč).
V druhé části žádosti uvádí spolek navýšení cen pronájmu ledu od 01.06.2022. Toto navýšení způsobí
v období od 06/2022 do 12/2022 nárůst ceny pronájmu ledu a 293.000,00 Kč (mládež 250.000,00

Kč, skupina žen 6.000,00 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč).

V rámci programových dotací v oblasti Podpora vrcholového sportu 2022 byla žadateli schválena

dotace ve výši 2.100.000,00 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 20222
Brdonoš z.s., IČO: 01546481 žádá o částku 17100000 Kč na projekt „Dětský duatlon a triatlon
Brdonoš“.

TJ AMASOMA Příbram, z. 5., IČO: 18608671 žádá o částku 480.000,00 Kč na projekt „Rekonstrukce a
nutná údržba ploch a zázemí hřišté“.
Bruslařský klub Příbram, 2.5., IČO: 47071371 žádá o částku 6630000 Kč na projekt „Příspěvek na

zvýšené nájemné ledové plochy“.

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

zdroje ve výši 180.500,00 Kč.

Na kapitole 777-0ŠKS jsou volné finanční zdroje z nerpzdělených programových dotací:

prvek 5074 Podpora — ROZVOJ A OPRAVY SPORTOVIŠT ve výši 570.000,00 KČ

prvek 3467 Podpora - ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACI ve výši 1.000.000,00 Kč

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 27.04.2022 a navrhuje
RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Hokejový klub HC Příbram, z. 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).

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 112020, 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 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 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 nevyhovénl žádosti.

Příloha: žádost o dotaci
zápis zjednání komise
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Doba zahájení projektu: 01-01-2022

_
Doba ukončení projektu: 3132-2022

Obdobné projekty. které
žadatel realizoval v (stručná cherakieristika)

minulých letech:

, Seznam příloh: Žádost formou dopisu. obsahující popis a zdůvodnění proiektu včetně rozpočtu
] Uveďte seznam příloh, které k Žádosti přikládéte

-. Financování projekty
'

Celkové náklady projektu: 709 000 KČ

-' Položkovy' rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál, . . _ . .
vybavení, kancelářské potřeby, jiné _ každou položku pronájem 'ed" m'adez 62!

- vyspeoíňkujte):
pronájem ledů - ženy 1'

pronájem ledů - A- tým (muži) 7!

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

Položkový rozpočet projektu — nemateriálové náklady (např.
nájemné. přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům

apod..., náklady na propagaci, poštovné. telekomunlkační služby,
jiné....„):

Do levéhu políčka uvedte přesný popis položky,
do pravého políčka uveďte předpcidádanou výši
nákladů.

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

Do levého políčka uveďte typ osnbnich nákladů
a pučetosob (např. mzdy - 2 osoby) a do
pravého pollčka uveďte předpokiádanou výš!
nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: KČ

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů flnanoováni v Kč: KČ

' ' ' n .VIEW" pad" zadamle v I'"
% z celkových nákladů projektu

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

Účelové dotace od ostatních obcí: KČ

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: KČ

I '
:

\
Oslatn zdroje. dary Kč

Přijmy vzniklé realizaci projektu (vstupné, přljmy z prodeje): KČ

Výše požadované dotace v Kč: 709 000 KČ
' '

Ř d o : 100Vyso po 3 ované dotace v l.
% z celkových nákladů projekiu

- - -
-, k - - úhrada fakturza pronájem ledů

Speclfikace uznatelnYCh nakladu na

335133212? Uvecne uznatelné náklady, na které bude bude'
dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do

„ soutěži apod.).
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Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob ustupující právnickou ing- Fei! Vinš „ , , „ ,
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni:

Uvedte Jméno a přumem osoby nebo osob opravnenych
jednat jménem právnické osoby ajejich funkci, \

2' Identifikace OSUD S podílem V této
DI'ŠŠISIÉÉŽ Podi/emje myšlen obchodnlpudll dle 5 31 Zák. 64 90/2012 Sb„ a *

' obchodnich korpamclch: ve znění pazdějlšich předpisů.
_

Sga/kz - neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
Osoba oprávněna d/e sfanovjednar za spolek

Akciol/ígiogegm - neuvádljednotlivé akmonáře. ale zakfadatele
uvedené v obchodním rejstříku

Družstva - nejedná se :) obchodnipodíl, informace dle bodu 2, a 3.
se neuvede (neuvádí se družstevnici. ale ststulámi výbor)

3. Identifikace omb' v nichz ma primy
&%:Ioapgdqš'l Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše'

uvedených osob podílv

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdlženl 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.. a zemědělství. v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 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 osobních údajů,
v platném zněnl, uvedených v této Žádosti. jejích povinných přílohách. ve smlouvě o posky1nu1í dotace a při
plnění povinnost! z ni plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovateia a se zveřejněním
idenlmkačních 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 Jejich přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podmbně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratny'ch fmančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

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

2. Polcžkový rozpoče1 (tabulka ke staženl v sekci Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou součástí žádo5ti.
proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle Žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních
prosiředkú v případě, že projekt budete ňnancovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročnlho plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - Žádoslo individuální dotaci ngyronářnge—dgglgzwf (739.61 kB)
Příloha č.2 - SZM Příbram : 59332320 - 1.9v2020_:rdf (907.54 kB)
Příloha č.3 - SZM - změna ceníku služebM! (165.88 kB)
Příloha č.4 - cenik Bedy od 1.6.2022.'Qg (482.49 kB)

4



% %Wř/á/„a
z/t/Í AŽ aéo/„é (ý,/m7
m

.
['(—“\'0

'

,.. ,L * \. ' „La» m f
-\ , „_ /
“C_i/

Město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

starosta

V Příbrami dne 22.4„2022

Vážený pane starosto,

Chtěl bych Vás, jménem Správní rady Hokejového klubu HC Příbram, z.s. (HC PB), požádat o
Individuální dotaci města Příbram pro náš klub na pokrytí nárůstu cen za pronájem ledů od
Vaší příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbrami (SZM).

Tato žádost se zakládá na dvou híavních faktorech — prvním z nich je přidělená výše dotace
v oblasti Podpory vrcholového sportu, kde jsme se dostali na úroveň před covidem (rok 2019)
a kdy by HC PB mělo mít přidělenou dotací na rok 2022 ve výši 2.100.000,— Kč, za což

samozřejmě děkujeme.

Druhým faktorem je ale značný růst nákladů v mezidobí uvedených 3 let (2022 vs 2019), kdy,
bez ohledu na růst ostatních nákladů (odměny trenérů, dopravné autobusy apod.), došlo i
k navýšenícen za pronájem ledů od SZMjiž od 1.1.2021 a další zdražení se očekává k 1.6.2022:

1. od 1.1.2021 — došlo k nárůstu ceny dopoledních (do 15.00) ledů a 33%(1 600,- Kč/hod
na 800; Kč/hod) a odpoledních ledů o 9% (2 1.100; Kč/hod na 1.200; Kč/hod) »- při
kalkulaci struktury užívání ledů ze strany HC PB nám vyšel dopad na náš klub ve výši
cca 18% resg. 378 tis. g; u mládeže a cca 10% resg. 5 tis. Kč u žen.
Přestože jsme doposud neobdrželi žádnou dotaci na A-tým dospělých, uvádíme i pro
přehled navýšení ceny ledů u do5pělých o cca 11%, resp. 33 tis. Kč

2. od 1.6.2022 — doide dle avíza SZM !( dalšímu nárůstu ceny dopoledních (do 15.00)
ledů o 25% (z 800; Kč/hod na 1.000; Kč/hod) a odpoledních ledů o 17% (2 1.200,—
Kč/hod na 1.400; Kč/hod) — opět, při kalkulaci struktury užívání iedů ze strany HC PB
nám vyšel dopad na náš klub ve výši cca 202.: rgsg. 400 tis. Kč u mládeže a cca 18%

resg. 9 tis. Kč u žen.

U A-ty'mu dospělých je pak dopad navýšení cen ledů cca 20%, resp. 60 tis. Kč

—— <»—»———» neminu —————-———————————
[!Q-(n.m. 178. !$! 97 P!nhmm VIX vm 14170 ?IB 6200360 hu MID 358 620 BBuwwvnnmotmv—u ACO ." 07 374!
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V Příbrami

Dne 15. 09. 2020

Vážená paní. vážený pane,

vzhledem ke stálému zvyšovánícelkových nákladů na prwaz, rada města Příbrami odsouhlasila na RM
dne 24. 8. 2020 svým usnesením číslo 726/2020 změnu vceníku poskytovaných služeb Sportovního
zařízení města Pňbram. Změny v ceníku se týkají všech středisek SZM Příbram. Kompletní ceník služeb

najdete v příloze.

Prosíme, vaměte tento fakt na vědomí.

/!
mmm;mm;)$$$.: .. .mn—..“;

Nový ceník nabývá platností k 1. 1. 2021. „, „Fpm'g „Hmm &
“* 3“ 5“ 54%" . : 815
160mm? , ;mmms

!

" 1 . Jan Slaba

/ editel SZM PB, p.o.

E
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[(%—Ši! SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM |

CEN I K SLUZEB

K 01.09.2020 —Juníor klub

K 01. 01. 2021 - Ostatní

Mgr, Jan Slaba

ředitel SZM Příbram, p. o.

1
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VELKÁ + MALÁ HALA

, \

„x * Ě! .
1. Poskytnutí ledové plochy pro oddíly města Příbram

“ =“
„„

— velká a malá hala "

on 1. 1. DO 31. 12. BĚŽNÉHO ROKU - CENA ZA 1 HODINU

mmm zápasvlutkáníďumaie
15:00-22:00 : 1200 Kč
22:00-15:00 800Kč

víxmnv__
03:00 - 22:00 1 200 Kč 1 200 Kč

50 - NE 22:00 - 08:00 _ 800 Kč

2. Poskytnutí ledové plochy pro ostatní- velká a malá hala

on 1. 7. DO 31. 8. BĚŽNÉHO ROKU - CENA ZA 1 HODINU 2 500 Kč

Při dlouhodobém či opakovaném pronájmu ledové plochy lze cenu stanovit dohodou.

on 1. 9. DO 30. 5. BĚŽNÉHO ROKU — CENA ZA 1 HODINU

m_
: PO-PÁ __15:00»22:00 _ i _ 2 300 Kč

PO-PÁ 22:00- 15:00_\ i „ _ _ 800 Kč
VÍKENDY_ _—'_—___—_ _! _ _ _ _
so - NE 8:00 - 22:00 _ i 2 300 Kč

22:00 - 8:00 : 800 Kč

Při dlouhodobém či opakovaném pronájmu ledové plochy lze cenu stanovit dohodou.

3. Poskytnutí ledové plochy pro školy a učiliště

MŠ, zš, sš v PŘÍBRAMI - CENA ZA 1 HODINU 500 Kč

MŠ, zš, sš MIMO PŘÍBRAM — CENA ZA 1 HODINU 500 Kč

2
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4. Veřejné bruslení (včetně bruslení na in-Iine ploše mimo zimní sezónu)

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST v MALÉ HALE _ CENA ZA 2 HODINY

dospělá osoba 50 Kč

nebruslící doprovod
'

_ 10 Kč

držitelé senior ID karty 20 Kč

šatna (1ks)

BRUSLENÍ PRO DĚTI v MALÉ HALE -CENA ZA 1 HODINU

dítě do 10-ti let 20 Kč

4m

BRUSLENÍ PRO SENIORY VE VELKÉ HALE —CENA ZA 1 HODINU

základní vstupné _ _ 30 Kč

drz—rteué :o karty

5. Ubytování— hotel na zimním stadionu

400 .(H „mm„
2 lůžka 380 Kč/ lůžko _ _ tj. celkgm 750 Kč/ noc

3 lůžka 350 Kč/ lůžko tj. celkem 1 050 Kč/ noc

Při dlouhodobém či opakovaném ubytování lze cenu stanovit dohodou.

6. Ostatní služby a pronájmy

pronájem baletního sálu , 3 Kč 1 hodina

pronájenllgijňky u bíetgího sálu \
__ __ ___ _ 200 Kč ___ 1 hodina \

pronájem malé klubovny \ 200 Kč 1 hodina

7. Pronájem ín-Iine plochy (mimo zimní sezónu)

CENA ZA HODINU (lN-LlNE BRUSLENÍ) 500 Kč

CENA ZA HODINU (BEZ BRUSLÍ, NAPŘ. HOKEJBAL) 400 Kč

3
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1. Plavání pro veřejnost v..?

a) ranní plavání (PO -— FA): (neplatí v době školních prázdnin) 06:00 - 07:45 hod.

děti od 3 do 15 let, důchodci, držitelé průkazek ZTP, studenti 50 Kč ljednorázové vstupné

dospělí 70 Kč /jednorázové vstupné

b) ceny vstupného dle délky pobytu na plaveckém bazénu

_1hod. 1.5 hod. 2 hod. EEI—
dospefá osoba * 65 Kc 85 Kč 150g Každá dalšíhadlna 301. Kč
důchodci, ZTP, studenti 55 Kč 75 Kč 105 Kč
_rlěj do 3 let - ZDARMA W

*
__ ;_

_děti 3 až 15 let 40 Kč , 45 Kč 60 Kč Každá dalši hodina Sor Kč

Ěitelé senior ID karty 30 Kč _ _ __ __ __ __ i
rodinné vstupné | 200 Kč " 220 Kč 290 Kč 390 Kč Každá další hodina 90- Kč

(2 dosp.+zdéti do 15 let) ! _—

c) sobotní ranní plavání pro TP, ZTP, ZTP/P v době od 08:00 do 09:30 hod.

důchodci, držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P 30 Kč

Doplatek za překročení doby pobytu na bazéně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou

započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradípři odevzdání čipu na pokladně bazénu.

Za ztrátu čipu le návštěvník povinen zaplatit 500 Kč.

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU

PO - PÁ 06:00 - 22:00 hod.

Poznámka:

V období konániplavecke' výukyje od pondělí do pátku bazén v provozu od 06:00 do 07:45 hodin,
od 08:00 do 12:00 hodin je pro veřejnost zavřeno a od 12:00 do 19:00 hodin je bazén v provozu
s omezeným počtem drah dle aktuálního rozpisu, umístěného na pokladně Aquaparku a na webových
stránkách www.szm.pb.cz.

SO 10:00 - 21:00 hod.

NE 08:00 - 20:00 hod.

4
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Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby.

Návštěvník je vpuštěn do prostor plaveckého bazénu maximálně 40 minut před koncem provozní doby.

Vpřípadě překročeníprovozní doby je návštěvníkovi účtavánjednorázový poplatek ve výši 300 Kč.

2. Sauna

_m2hod- a nad._
iqgÉlÉgsoba *) , .- 100 Kč

- , 130 Kč 160 Kč Každá dalšíljodína 30: Kč

Lůqhogqi, ZIP„ sada? , QE ,90 Kč 120 KE, Každá “JW“ 30'- “f
děti 3 až 15 let 45 Kč 60 Kč 80 Kč Každá další hodina 20; Kč

cena za vypůjčení prostěradla do sauny 30; Kč/ kus/ doba pobytu

Doplatek za překročení doby pobytu v sauně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou

započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradí při odevzdání čipu na pokladně bazénu.

Děti do 1 roku majívstup do bazénu a do sauny zakázán! Děti od 3 do 6 let pouze v doprovodu rodičů.

Děti od 6 do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

Při zakoupení vstupu do bazénu nemá návštěvmk přístup do sauny. Vstupné do sauny platíi na bazén.

Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit 500 Kč.

PERMANENTKY BAZÉN + SAUNA

S permanentkou lze zakoupit jakékoli vstupné dle ceníku, navíc při zakoupení běžného

vstupného pro dospělé je odečtena sleva ze vstupného dle hodnoty zakoupené permanentky.

hodnota permanentky sleva v % na běžné vstupné

MČ, __-____A _ _ _„A_A______„10%

HDL“ . _. _ ._—____ __ _ ___ 15%

Mý* „„,—ý—4_20_%
3000Kč Li„ř“ * ,ÍAÍÍ,_. 25%

5
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3. Pronájem bazénu (cena za hodinu)

celý velký bazén 6 000 Kč

1 dráha (max. 10 osob) 800 Kč

celý malý bazén 800 Kč

4. Aquagym

Za osobu na hodinu
__ _ _ 110 Kč

5. Plavecká škola

1 lekce (45 min)/1žák 70 Kč

6. Venkovní bazén

—m „, „„
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15-ti let)
dospěláosoba
důchodcbmstudenu
dětido ls-met _m—
děti do 3 let ZDARMA
Vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu nenív ceně vstupného na venkovní bazén.

7. Beach volejbal

Vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu nenív ceně vstupného na venkovní bazén.

vstupné na hřiště + zapůjčenísítě
'

200 Kč 1 hod.
zapůjčení míče 20 Kč

vstup do areálu venkovního bazénu , 30 Kč

8. Ubytování

leden - prqsinec noc/ osoba
'

celkem \
..
“*"ř'ýř' "* iw

. “__—„\1 quko
__

380 Kc 380 Kc

2 lůžka * , _ _ ___ _ 360 Kč 720 Kč
3 lůžka ff _ __ 350 Kč 1050 Kč;

6
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SPORTOVNI HALA
©

1. Sportovní oddíly, veřejnost

Ceny jsou uvedeny za hodinu a s polovinou světel není—Ii uvedenojinak.

časovépásmosm-lsmo „
PO — PÁ (pouze hrací plocha) 350 Kč

PO — PÁ (hrací plocha + hlediště * _ V 750 Kč
časové pásmo 16:00—21:00 _
Po-PA<pouzehracíprocha)
PO — PÁ (hrací plocha + hlediště 750 Kč

*
časové pásmo 5:00 - 21:00

SO — NE (pouze hrací plocha) 550 Kč

so—NE(hracíplochamlediště
časové pásmo 21:00—24:00, od zmon-smo_
PO — NE (pouze hrací plocha) , 350 Kč

po-nuhracfpuocha+hlediště „
se100%světelzápas+hlediště _
_ 850 Kč

2. Pořádání kulturních akcíve sportovní hale

Bmw;m; *W

Zapůjčení židlí

100 ks židlí
'
„i _ ,

'"
, 12 Kč/ kus

%_ , _řfm 10 Kč/ kus
201— 300 ks židlí „_ _ * V 3 Kč/ kus

3. Badminton ve sportovní hale

cena je uvedena za jedno hřiště, k dispozici jsou hřiště dvě

. cena za hodinu se zapůjčením sítě— , _ , __
*

A 150 Kč

iMi43 rakev míčkšl %i_ __.Mě

7
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.
\—1. Adventure golf

&
*

jednorázové vstupné /
osoba

vstupné dospělí a děti od 15 -ti let
_

130 Kč

(v ceně zapůjčení 1 hole a z míčky) _
rodinné vstupné , 380 Kč / 280 Kč_
(z dospělí + 2 děti / z dospělí + 1 dítě) _ _
seniorunseniorkarta) _—
děti do 15-ti let 70 Kč_
ZTP, ZTP/P, studenti 90 Kč_
skupinové vstupné — dospělí (10 a více osob) 100 Kč_

skupinové vstupné — děti (10 a více osob) _
70 Kč_

poplatekzaztrátumíčku *
poplatek za poškození hole _ 900 Kč

pronájem celého hřiště _
vdobě ods=oo do 14:00 , —m
v době od 14:00 do 21:00 3 000 Kč za 2 hod.

Jednorázové vstupné je časově omezena, a to na 1, 5 hodiny. Seniorské vstupné bude účtováno

po předložení karty leenior Příbram.

2. Minikemp

pronájempozemkupro

gaba ve stanu _ _ _ _ 30 Kč

osobní automobil u stanu 50 Kč

Motocykl u stanu __ __ _ _ _ __ _ _
30 Kč

sprcha _ _ _ _ 25 K_č

obytný přívěs, karavan _ _ _ 150 K__č
+ osoba v karavanu _ 20 Kč

sprcha _ __ _ ____ __ _ _ __ 25 Kč

el. přípojka _ _ __ _ _ 80 Kč

Prgnájem chatky __ __ cena [ noc _ _
4 lůžková buňka

_ _ _ _ __ 600 Kč

5 lůžkové buňka _ _ 750 Kč

8
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3. Pronájem areálu - letní kino

pronájem areálu letního kina 38 000 Kč/ den

(v ceně není zahrnut pronájem místa pro prodejní stánky)

cena za pronájem místa pro prodejní stánek 1 000 Kč/ den

Ve stanovené ceně nenizahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody. Ve stanovené ceně je

zahrnuto používání veřejných záchodů, používánízařízení v areálu, svaz odpadu (nikoli úklid areálu),

posekání :: údržba travnaté plochy.

Případná výjimka, Či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

4. Pronájem prostoru - Nový Rybník

pronájem celého areálu Nového Rybníka 55 000 Kč/ den

pronájem hřiště pod hrází
,

500 Kč/ en

pronájem prostoru pod chatkami 50 Kč/ den

pmnájem ohniště + palivové dřevo 800 Kč/ půlden

pronájem ohniště bez palivového dřeva 500 Kč/ půlden

pronájem prostoru kolem pódia + pódium 3 000 Kč/ den

pronájem griliště (rodinného koutku) 500 Kč/ půlden

pronájem altánku , 500 Kč/ den

pronájem skateparku , V 5 000 Kč/ den

pronájem volnočasového hřiště \ 2 000 Kč/den

pronájem prostor pro sportovní aktivity , V
300 Kč/1 hodina

Ve stanovené ceněje zahrnuto paužívání veřejných záchodů, používáni zařízení v areálu, svaz odpadu

(nikoli úklid areálu), posekání a údržba travnaté plochy.

Ve stanovené ceně nenizahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody. Ve stanovené ceně neni

zahrnutý pronájem stánku.

Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

Parkování

Parkování pod minigolfem 20 Kč/ hodina
*

50 Kč/ den

Parkoviště pod minigolfem 1.200 Kč/ hodina 12.000 Kč/den

5. PRONÁJEM PROSTOR PRO STÁNKY KULTURNÍA SPOLEČENSKÉ AKCE

Sportovní a kulturní Sportovní a kulturní Mimo kulturní

akce — malého akce - velkého a sportovní akce

rozsahu rozsahu

(do 2000 návštěvníku) (od 2000 návštěvníků)

Stánek do 10 m2 1.000 Kč/ den 7 1.500 Kč/ den V _ 500 Kč/ den

Stánek nad 10 m2 1.500 Kč/ den _ 2.000 Kč/ den 1.000 Kč/ den
Ve stanovené ceně není zahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody.

Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

9
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6. PÚJČOVNA VYBAVENÍ

Lehátka dopoledne odpoledne
_ _ _

Celý den

( vratná záloha 200 kč ) 8.00 - 12.00 12.00 - 18.00 8.00 - 18.00

60 Kč 60 Kč 100 Kč )
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč

Částečné poškození lehátka 100 Kč

Úplné poškození lehátka 200 Kč

_____ý% __ ,__ f_i
Š'apadla 1 hod. \ 2 hod.

__
VESTA ( záloha na vybavení 200 kč ) 150 Kč 250 Kč

Maximálnípočet osob 4

Případné znečištění zařizenlpaušálně 300 Kč

Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč

Částečné poškozeni vybavení200 Kč

Úplné poškození vybavení 1000 Kč

Paddleboard 1 hod—
V

2 "Od-

, VESTA + PÁDLO(1áloha na vybavení 200 kč) * 150 Kč 250 Kč ;
Maximálnípočet osob 2

Případné znečištění zařizenípaušálně 300 Kč

Překročen! vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč

Částečné poškozeni vybavení 200 Kč

Úplné poškozeni vybavení 1000 Kč

Lod' 1 hod. 2 hod.

VESTA + VESLA ( záloha na vybavení 200 kč ) _ 150 Kč
á

250 Kč

Maximálnípočet osob 4

Případné znečištění zařizenipaušálně 300 Kč

Překročen! vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč

Částečné poškození vybavení200 Kč

Úplné poškození vybavení 1000 Kč

Vodní atrakce dopoledne ; odpoledne Cetý den

Eo minut, děti do 15 8.00 - 12.06 \ 12.00 - 18.00 8.00 — 18.00
'St)
f—á , ,_
;__ _„Ai&JÁJ
Maxímúlnlpočet osob vjednu chvíli podle dané atrakce

Těloběžka 1 hod. :
*

1 hod.
'

Celý den
KOLOBĚŽKA+ HELMA _

_ _
150 Kč 250 Kč

A '
350 Kč

* '

(vratná záloha - 1 ks) _ 500 Kč _ _ 300 Kč _ _ 500_Kč *.
Překročení vypůjčeného času se odečte ad zálohy 100 Kč

Částečné poškození vybavení2000 Kč

Úplné poškozen! vybaven!5000 Kč

10
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v v v
HRISTE HLINOVKY

V provozu od dubna do října, PO — PÁ 10:00 — 22:00 hod., 50 — NE 08:00 - 22:00 hod.

'
cena za hodinu pronájmu hřiště

* V * i *
EO Řč

'

Pronájem mimo provozní dobu je možný po dohodě se správcem hřiště nebo na SZM Příbram.

Poznámka:

U krátkodobých pronájmů prostor pro kluby, spolky a další organizace se vyúčtovává DPH v základní

sazbě (pronájem pozemků v areálu Nový rybník, za pronájem ledových ploch, za pronájem

volejbalové haly a podobně ve smyslu ustanovení 5 563 zákona č. 235/2004 Sb.)

Netýká se pronájmu pro poskytování služeb úzce souvisejících se sportem osobám, které vykonávají

sportovní nebo tělovýchovnou činnost (ustanovení 5 61 písmena d zákona č. 235/2004 Sb.)
Za ubytovací služby se vyúčtovává DPH v první snížené sazbě (15 %)
Daň z přidané hodnoty je součástí cen uvedených v tomto ceníku.
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] U N IOR KLUB

1. Komerční akce
např. diskotéky, zábavy, plesy, koncerty, atd.

Vnitřní prostory bez venk. podia 8.000 Kč/ lden (+DPH)

Venkovní prostory (podium) 4.000 Kč/ lden (+DPH)

(venkovní prostory vždy do amx. 22:00)

provoz gastro baru (vždy na vyžádání)

*cena nezahrnuje: (řešeno paušálně)
,

* elektrika
vlastní prodejní stánek občerstvení: 800 Kč/ 1 den] 1 stánek

úklid po akci 800 Kč

úklid během akce
* '

150 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
pořadatelská služba 160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba

technik (zvuk, světlo)
'

350 Kč/ 1 hod.

L zapůjčeníAV technologií
* i *
i_: cena dčňgdmle potřeby

*výiimka : ceníku pronájmu prostor

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové

organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané

spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a ta na akce neziskového charakteru.

Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

2. Vzdělávací, diskuzní, informační akce

např. přednášky, kongresy, semináře, promítání atd.

Vnitřníprostory bez venk. podia *,

[

_ 1.200 Kč/ 1 hgd. (+_D_PH_)j

\Mtjníjýagtpfy s vgnk._podiem * " „ , , 1,500 Kč/ 1 hod. (+DPH)
Venkovní prostory (podium) 1.000 Kč/ 1 hod. (+DPH)

(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
* " žá * i

*cena zahrnuje: uklizené prostory „_ , _J

\ provoz gastrq bg: * ř_ , * (vždy na vyžádáníH
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*cena nezahrnuje: voda
—— i

_ (řešeno Píušálně)
elektrika (řešeno paušálně)
vlastní prodejní stánek občerstvení: 800 Kč/ 1 den/ 1 stánek

ostatní: 400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
úklid po akci _ 800 Kč
úklid během akce _;_ 150 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
pořadatelská služba

_ 160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
šatna 160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba

J
technik (zvuk,_s_,větlo) _ __ĚĚČL1 hod_.

_ __ zapůjčení AV technologií _ cena dohodou, dle potřeby)
*výiimka : ceníku pronájmu prostor

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram organizační složky města Příbram, občanská sdruženi; zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru.

Výjimka z ceníku služeb či úpravu ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

3. Ostatní jednorázové akce
např. teambuildingové akce, oslava, slavnostní akce atd.

_
Vnitřní prostqry bez venk. podia . _ _SKÉKČI 1 hod. ÉDLH)
Vnitřní prostory s venk. podiem _ _ _ 1.400 Kč/ 1 hod. (+DPH)
Venkovní prostory (podium) _ Ji _ 600 Kč/ :Lhod. (+DPH)_
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)

\
*cena zahrnuje: UHÍZGHÉ PFOSÍOW _1 _ V _
li __ý _ 3nggastro baru _ _

| (vžQy na vyžádání) )

wcem TW———Wálně)\ ž'elstrika „ 1 —_Mcwaušálně)
vlastní prodejní stánek

wvení: __
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek

, _w ostatní: _ 400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
úkiid po akci _ _ _ 800 [(č

\ úklid během akce
_ 160 Kč/ 1 hod.! 1 osoba

pořadatelská služba _ 160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
šatna

__ ___ 160 Kč/ 1 hpd./ 1 osoba
_technik (zvuk, světlo) 350 Kč/ 1 hod.

_ __ _ _ _ zapůjčepíAV technqlggií Mdlepotřeby.
'výjimka z ceníku pronájmu prostor

Snížená sazba :: 75% za pronájem prostarlunior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdruženi; zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru

Výjimka : ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace
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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) Žádost 0 ID TJ AMASOMA
4) Žádost 0 ID Bruslařský klub Příbram

Zádost 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 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)

ada) 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 voblasti Činnost sportovních
organizací 2022, Učelem podmínky bylo prokázání, že organizace má mládežnický oddíl. To bylo prokázáno úspěšnou
žádostí v programu Můj klub). Koordinátorka seznamuje komisí 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
zůstatkem z nevyčerpaných finančních prostředků programových dotaci Rozvoj a opravy sportovišť 2022.
Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen)

Dostavil se p. Rosenbaum

ad4) Diskuse () 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 :) 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 v období od 01/2022 do 05/2022 o částku 416.000,00 Kč (mládež 0 37800000 Kč, skupina žen o
5000.00 Kč a A tým dospělých 0 33.000,00 Kč) a druhé navýšení ledu k 01.06.2022 způsobí navýšení ceny o
293.000,00 Kč (mládež 25000000 Kč, skupina Zen 6.000,00 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: PROB (návrh schválen)

Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Hokejový klub HC Příbram, 2. 3. ve výši 293.000,00
Kč (mládež 250.000,00 Kč, skupina žen 6000.00 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 sportovišť, Bude řešeno na dalším jednání komise.

ad6) 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

vytíženo tak, aby byla rekonstrukce přínosem. Hřiště je navíc v blízkosti multifunkčního hřiště s umělým povrchem
Základní školy Březové Hory.
Diskuse o chystaných revitalizacích veřejně dostupných hřišť a hřiště Hlinovky.
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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