
Město Příbram F_ro 'ednání ZM
odbor: školství, kulturž a sšortu _ , dne: 12.09.2022

Název bodu jednání:
Žádost 0 ID na projekt „G. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: \! RM 22.08.2022

Text návrhu usnesení RM
Zádost 0 ID na projekt „6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“
Rada města

1) doporučuje ,
ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt COWARNA, z. s., Komenského náměstí
389. 261 01 Příbram |||, IČO: 05803859, na projekt s názvem „G. ročník Svatohorský Downtown Příbram
2022“, a to z kapitoly 777—OŠKS prvek č. 3718 Individuálnl dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
a
uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem COWARNA, 2. s., Komenského náměstí 389, 261 01
Příbram |||, IČO: 05803659, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „6. ročník Svatohorský
Downtown Příbram 2022“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních

výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

Usnesení nepřijato

R.usn.č.0799l2022
Rada města
1. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 12.09.2022.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM s o h v a | uj e .
1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt COWARNA, 2. s., Komenského náměstí 389,

261 01 Příbram |||, IČO: 05803659, na projekt s názvem „& ročník Svatohorský Downtown Příbram
2022", a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným & splnění
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni

podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem COWARNA, z. s., Komenského náměstí 389, 261 01
Příbram |||, IČO: 05803659, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt„G. ročník

Svatohorský Downtown Příbram 2022“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394l2020/ZM.

nebo

n e s c h v a | uj e ,
poskytnutí individuální dotace pro subjekt COWARNA, z. s. z důvodu

Důvodová zpráva:
„

Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OSKS
na rok 2022: ANO



RM předkládá žádost subjektu COWÁRNA, 2. 3. IČO: 05803659, o poskytnutí individuální dotace ve

výši 30.000,00 Kč na projekt s názvem „6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“.

Dne 17.09.2022 se bude konat již 6. ročník úspěšného závodu ve sjezdu na horských kolech
Svatohorský Downtown. Jde o městský závod na horských kolech, který kombinuje přírodní terén
s městskou trasou s umělými překážkami. Letošní ročník příbramského závodu má přislíbenou účast
v Evropském poháru v Dowtownu, který byl v loňském roce z důvodu covidu zrušen. V Ietošním roce

plánuje spolek připravit menší dětský závod, který bude pod Svatohorským sedem. Zádost o individuální
dotaci subjekt odůvodňuje stoupajícími náklady na uspořádání akce.

Žadatel by přidělenou dotaci využil především na náklady spojené s rekonstrukcí největšího skoku,
nákup dřeva a dalšího materiálu na stavbu překážek, propagaci, tisky, dopravní značení, zdravotníky a

personální zajištění akce, na zajištění ubytování a cestovné pro pozvané zahraničnl závodníky.
Na stejný projekt získal ve vyhlášených programových dotacích pro rok 2022 v oblasti
Jednorázové sportovní akce 2022 subjekt COWARNA, z.s., IČO: 05803659 dotaci ve výši
60.000,00 Kč.

Ke dni 10.08.2022 NEJSOU na kapitole 777-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport tuto žádost projednala dne 16.08.2022, stanovisko komise je
uvedeno v zápisu z jednání.

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 účetnl 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, &
10a, odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovenl žádosti.

Příloha: žádost o dotaci; zápis z jednání komise

RM předkládá žádost subjektu COWÁRNA, 2. 3. IČO: 05803659, o poskytnutí individuální dotace ve

výši 30.000,00 Kč na projekt s názvem „6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“.

Dne 17.09.2022 se bude konat již 6. ročník úspěšného závodu ve sjezdu na horských kolech
Svatohorský Downtown. Jde o městský závod na horských kolech, který kombinuje přírodní terén
s městskou trasou s umělými překážkami. Letošní ročník příbramského závodu má přislíbenou účast
v Evropském poháru v Dowtownu, který byl v loňském roce z důvodu covidu zrušen. V Ietošním roce

plánuje spolek připravit menší dětský závod, který bude pod Svatohorským sedem. Zádost o individuální
dotaci subjekt odůvodňuje stoupajícími náklady na uspořádání akce.

Žadatel by přidělenou dotaci využil především na náklady spojené s rekonstrukcí největšího skoku,
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personální zajištění akce, na zajištění ubytování a cestovné pro pozvané zahraničnl závodníky.
Na stejný projekt získal ve vyhlášených programových dotacích pro rok 2022 v oblasti
Jednorázové sportovní akce 2022 subjekt COWARNA, z.s., IČO: 05803659 dotaci ve výši
60.000,00 Kč.

Ke dni 10.08.2022 NEJSOU na kapitole 777-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport tuto žádost projednala dne 16.08.2022, stanovisko komise je
uvedeno v zápisu z jednání.

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 účetnl 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, &
10a, odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovenl žádosti.
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výši 30.000,00 Kč na projekt s názvem „6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“.

Dne 17.09.2022 se bude konat již 6. ročník úspěšného závodu ve sjezdu na horských kolech
Svatohorský Downtown. Jde o městský závod na horských kolech, který kombinuje přírodní terén
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plánuje spolek připravit menší dětský závod, který bude pod Svatohorským sedem. Zádost o individuální
dotaci subjekt odůvodňuje stoupajícími náklady na uspořádání akce.
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personální zajištění akce, na zajištění ubytování a cestovné pro pozvané zahraničnl závodníky.
Na stejný projekt získal ve vyhlášených programových dotacích pro rok 2022 v oblasti
Jednorázové sportovní akce 2022 subjekt COWARNA, z.s., IČO: 05803659 dotaci ve výši
60.000,00 Kč.

Ke dni 10.08.2022 NEJSOU na kapitole 777-0ŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční

zdroje.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport tuto žádost projednala dne 16.08.2022, stanovisko komise je
uvedeno v zápisu z jednání.

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 účetnl 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, &
10a, odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovenl žádosti.

Příloha: žádost o dotaci; zápis z jednání komise



Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální dotace 2022
OBLAST: Indíviduálnídotaoe

Žádost čislo Inoozos

Název projektu - akce

6. ročník Svatohorský Duwntuwn Příbram 2022

Žadatel

Základní infomace

NĚZBV: COWARNA, Z. 5.
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

Kč; 05803659

DIČ:
E- mail: info©wwama.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Komenského náměstí
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné: 359

psč; 26101

Obec: Pňbram

Obec s rozswenou pusobnosh:
obec s mzšířenou působnosti = ORP

Okres:

Pošta:

Telefon: 721332266

Fax:

WWW: www.oowama.cz

Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální dotace 2022
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obec s mzšířenou působnosti = ORP

Okres:

Pošta:

Telefon: 721332266

Fax:

WWW: www.oowama.cz



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulloe:
pokud obec ulice nemá. vyplňte název cboe

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s mZŠirenou působností:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčísll účtu:

čim účtu:
Banka:

Statutární zástupce

Titul před: -

Jméno: VOIÍŠGh

Příjmení: Hrach

'I'nul za:

Funkce: Předseda správnl rady

Další statutární zástupce

TItuI před:

Jméno; Martina

Příjmení: PaUÍOVá

Titul za:

Funkce: Místopředseda správní rady

*
Projekt

' . ná“ 6. ročník Svaiohorský Downtown Příbram 2022
"Plný &

Přespn'yolemvž Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrně, o jakou akci se jedná)
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Přespn'yolemvž Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrně, o jakou akci se jedná)



- - - . Tento tradiční závod se bude kuna(jlž po šesté. Svalohorský Downtown Je závod veStrucny obsah projektu.
sjezdu na horských kolech ze Svaté Hory do centra města Přlbram a patři od
začátku do seriálu Czech Downtown Series. Každým rokem je trať závodu
inovována a měněna. tak aby byla zajímavá pro jezdce Idlváky. Závod má 5
kategorií - Ženy, Open, Junioři. Masters. Elita. Celkový počet účastníků je okolo 130

- z toho cca 30 závodníků z Příbrami a okolí.
Letosjsma se zaměřili na pozvání více zahraničních špičkových jezdců, kteří uděluji
závod opět atraktivnější.
My nrganizáioň si uvědomujeme, že bez pravidelné podpory města byzávad nebylo
možné realizovat a za to také děkujeme. V minulém roce byla poskytnuta dotace

programcvvá a individuální a o to více si spolupráce vážíme.
Pro pořadatele je stále náročnější obstarat dostatek "nancl pm uspařádání této
rostoucl akce, protože za poslední dobu výrazně stoupají ceny nákladů (covid, válka
na Ukrallně) —]ak materiálních. tak služeb. Žádané tinanw budou pouzřlé k

rekonstrukci největšího skoku, nákup dřeva a spojovacího maeriálu. dále také na
propagaci, lísky, dopravní značení, zdnavotnlky a další zasadni části rozpočtu je

personální zajištění akce z hlediska bezpečnosti (vč. zábran a platů). Zároveň i
možnost zaplatit ubytovánl nebo cestovné pro pozvané zahraniční jezdce.
Podle zpětné vazby obyvatele města vnImaJI tento event velmi pozitivně a za dobu
svého konán! se sm! velmi oblíbenou akci v našem městě s minimem negativních
makal. Toho bychom rádi udrželi. Jsme naopak rádi. že reakce jsou v drtivé většině

pozitivní.
Věříme, že tato atraktivni akce přináší městu Příbram hodnotu, roste prestiž a
značka měsfa, protože je s tímto závodsmjiž neodmyslitelně spojena.
Další Informace o projektu naleznete v příloze 1 — podrobný popis akce.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za -
realuaci projektu: voltů“

Hm“
- - - - . Žadatelem je spoiek Cowáma, který pravidelně pořádá kulturní a sportovní akce vPOPIS čmnostl zadatele.

regionu města Příbram. Např. po šesté Svatohorský Downtown. po páté foodfestival
Piknik na Nováku, dříve někoiikrát přejezd Česká Route 66.

Připmvwané 8m- které Tento měnlk akce Je uz šestým v řadě, v plánu je již sedmý ročník tohoto oblibeného
vvh'edWě "85333 závodu iak mezi jezdci tak mezi diváky.

. 17/09/2022D"“ ""“““
(den ! města ! rok)

Doba zahájení projektu: 17-09-2022

Doba ukončení projektu: 17-09-2022
Žadatel úspěšně realizoval tento projekfjiž pěikrát. Projekt má vzrůstající návštěvnl i

ObdŽZŽĚŠSYÍZ'DKVZĚ závodnickou tendenci - nejdrive ve 2017 jako samostatný závod, následně ve 2018

minulých lehach: zařazenl do série šesti závodu Czech Downtown Series, v minulém roce 2019 by!
závod ]ako Mish'ovstvl ČR, v roce 2020 byl I přes padnemii COVID návštěvnosti a

počtemjezdců na úrovni ročníků predchozich, v roce 2021 pak s nejvyšším počtem
závodníků. Spolek Cowáma dále pořádala promnánl na LED obrazovku na náměstl
T. G. M. (EURO 2016. MS v hokeji 2017), dále Cowáma několikrát pořádala přejezd
České Route 66, v roce 2018 premiérově pořádala gastro event Piknik na Nováku.
který bude mít letos páté pokračováni.
(stručná charakteristika)

-- . 1. podrobný popis projektu. 2. rozpočet. 3. nabidka recipročnlho plnění, 4. foto 2Seznam priloh.
ročníku 2021
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládána

- - - . Tento tradiční závod se bude kuna(jlž po šesté. Svalohorský Downtown Je závod veStrucny obsah projektu.
sjezdu na horských kolech ze Svaté Hory do centra města Přlbram a patři od
začátku do seriálu Czech Downtown Series. Každým rokem je trať závodu
inovována a měněna. tak aby byla zajímavá pro jezdce Idlváky. Závod má 5
kategorií - Ženy, Open, Junioři. Masters. Elita. Celkový počet účastníků je okolo 130

- z toho cca 30 závodníků z Příbrami a okolí.
Letosjsma se zaměřili na pozvání více zahraničních špičkových jezdců, kteří uděluji
závod opět atraktivnější.
My nrganizáioň si uvědomujeme, že bez pravidelné podpory města byzávad nebylo
možné realizovat a za to také děkujeme. V minulém roce byla poskytnuta dotace

programcvvá a individuální a o to více si spolupráce vážíme.
Pro pořadatele je stále náročnější obstarat dostatek "nancl pm uspařádání této
rostoucl akce, protože za poslední dobu výrazně stoupají ceny nákladů (covid, válka
na Ukrallně) —]ak materiálních. tak služeb. Žádané tinanw budou pouzřlé k

rekonstrukci největšího skoku, nákup dřeva a spojovacího maeriálu. dále také na
propagaci, lísky, dopravní značení, zdnavotnlky a další zasadni části rozpočtu je

personální zajištění akce z hlediska bezpečnosti (vč. zábran a platů). Zároveň i
možnost zaplatit ubytovánl nebo cestovné pro pozvané zahraniční jezdce.
Podle zpětné vazby obyvatele města vnImaJI tento event velmi pozitivně a za dobu
svého konán! se sm! velmi oblíbenou akci v našem městě s minimem negativních
makal. Toho bychom rádi udrželi. Jsme naopak rádi. že reakce jsou v drtivé většině

pozitivní.
Věříme, že tato atraktivni akce přináší městu Příbram hodnotu, roste prestiž a
značka měsfa, protože je s tímto závodsmjiž neodmyslitelně spojena.
Další Informace o projektu naleznete v příloze 1 — podrobný popis akce.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za -
realuaci projektu: voltů“

Hm“
- - - - . Žadatelem je spoiek Cowáma, který pravidelně pořádá kulturní a sportovní akce vPOPIS čmnostl zadatele.

regionu města Příbram. Např. po šesté Svatohorský Downtown. po páté foodfestival
Piknik na Nováku, dříve někoiikrát přejezd Česká Route 66.

Připmvwané 8m- které Tento měnlk akce Je uz šestým v řadě, v plánu je již sedmý ročník tohoto oblibeného
vvh'edWě "85333 závodu iak mezi jezdci tak mezi diváky.

. 17/09/2022D"“ ""“““
(den ! města ! rok)

Doba zahájení projektu: 17-09-2022

Doba ukončení projektu: 17-09-2022
Žadatel úspěšně realizoval tento projekfjiž pěikrát. Projekt má vzrůstající návštěvnl i

ObdŽZŽĚŠSYÍZ'DKVZĚ závodnickou tendenci - nejdrive ve 2017 jako samostatný závod, následně ve 2018
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počtemjezdců na úrovni ročníků predchozich, v roce 2021 pak s nejvyšším počtem
závodníků. Spolek Cowáma dále pořádala promnánl na LED obrazovku na náměstl
T. G. M. (EURO 2016. MS v hokeji 2017), dále Cowáma několikrát pořádala přejezd
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Celkové náklady 490 000 Kč
projektu:

Pobžkovýprr-šgggef spotřební materiál 12 000 Kč
materiálové náklady .

(např. materiáL nářadí! náčiní 5 000 Kč
vybavení,

„kmífšgf dřevo na stavbu překážek 25 000 Kč
každou položku
vyspeciňkujmex tmfelel medaile 12 000 Kč

věcné ceny pro vítěze 25 000 Kč

reflexní vesty 5 000 Kč

Uvedte do prvnlho sloupce “popis nákladu", do druhého sloupce "částku v Kč“

POŠOŽme-t pronájem časomíry + obsluha 15 500 Kč

nemateriálové

náklady (např. ozvučen! 13 500 Kč

nájemné, přeprava
050“
fam bezpečnosmí služba 5 500 Kč

účinkujícím,
trenérům apod.., Svatá Hora areál pronájem 10 000 Kč

náklady na zprostřadkování
propagaci.

,ehmrgmá; pronájem pivní sety stoly 5 500 Kč
služby, jiné......):

pronájem vybavenl zábrany, ploty. 40 000 Kč
mobilní WC

produkce akta - pripravne práce, 66 000 Kč
stavba skoků & trať

hlídání trati - traťový komisaři 21 000 Kč

fotograf, video 16 500 Kč

tisky. Výroba march. bannery. 35 000 Kč

propagace (online. offline. PR) 22 000 Kč

granka, web 22 000 Kč

ubytování VIPI pozvaní jezdci 6 000 Kč

oestnvné VIPI pozvanl ]ezdci 18 000 Kč

záchranná služba 13 500 Kč

zajištění elektriky. pokrytí el. proudem 12 000 Kč

dopravní značení 45 000 Kč

moderování akce 8 000 Kč

pojištěni akce 6 000 Kč
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Do levého polička uveďte přesný popis poiožky, do pravého polička uveďte předpokládanou výši
nákladů.

Položkový rozpoča „af , . _ .
. . avy komisarl. registrace, start, 25 000 Kč

projektu — osobnl .. .

náklady (mzdy,
koordlnátor. stavba překázek a tmu

DPPI DPČ):
Do levého polička uveďte \yp osobnich nákladů a počet osob (např mzdy - 2 osoby) a do pravého

polička uvedte předpokládanou výši nákladů.

Vlastni podíl 460 000 Kč
žadatele v Kč:

Vlastni podil
žadatele včv jiných 450 000 Kč

zdrojů financován! v
Kč:

' 94
1153373: % z oeIKOVých nákladů projektu
Vlastní podil

žadatele vů jiných %
zdrojů ňnanoovánl v

%:

Účelové dotace od Kč
ostatnich obci:

Dotace ze siátního Kč
rozpočtu:

Dotace od 150 000 Kč
krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary: Kč

Přijmy vzniklé
reallzací pmjektu 90 000 Kč
(vstupné. příjmy z

prodeje):

Výše požadované 30 000 Kč
dotace v Kč:

,- — 6
Vyso

Imigťgf: % z celkových nákladů projektu

Specifikace prawvnl náčiní; pronájem prostor, areálu; zprostředkuvánl pronájmu; pronájem vybavení

uznatelných (časomlra. vysílačky, zábrany. sezeni, stoly, zábrany, ploty, toalety. dnpravní prostředky.

nák'adů' “, které podium. ozvučení, LED obrazovka, apod.): zajištění dopravy; výroba dřevěných skoků;

je dotace nákup dřeva a dalšlho materiálu; reflexních vest; pletiva; spreje: technické zajištění

požadována: (elektrika. kabeláž, apod.): produkční práce: pronájem dopravnlho značení; projekty
(dopravni značenl, maf. překážky, apod.); tvorba grafiky: propagace - (PR články. placená
PR propagace, pronájem reldamnlch ploch. online I tíšiěná reklama. výroba a distribuce

letáků, plakátů, výloha reklamních a propagačnlch předmětů, apod.): webové stránky
(tvorba. webhosting, doména, apod); honoráře (moderátor. vystupující, zdravotnlcl. traťoví

komlsaři, apod.), foto a videodokumentace; vybaveni personálu; pronájem vybavení pro

dětský a doprovodný program (skákací hrad, apod.), ceny (upomlnkové předměty, věcné

ceny, apod.); spotřební materiál (dřevo. pásky. spojovací, kotvící prvky, apod.); trofeje!

medaile: ubytování, cestovné pro jezdce;
Uvedte uznatelné náklady, na které bude bude datace použita (např. nájemné, věcné ceny do

soutěží apod.).
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Specifikace prawvnl náčiní; pronájem prostor, areálu; zprostředkuvánl pronájmu; pronájem vybavení

uznatelných (časomlra. vysílačky, zábrany. sezeni, stoly, zábrany, ploty, toalety. dnpravní prostředky.

nák'adů' “, které podium. ozvučení, LED obrazovka, apod.): zajištění dopravy; výroba dřevěných skoků;

je dotace nákup dřeva a dalšlho materiálu; reflexních vest; pletiva; spreje: technické zajištění

požadována: (elektrika. kabeláž, apod.): produkční práce: pronájem dopravnlho značení; projekty
(dopravni značenl, maf. překážky, apod.); tvorba grafiky: propagace - (PR články. placená
PR propagace, pronájem reldamnlch ploch. online I tíšiěná reklama. výroba a distribuce

letáků, plakátů, výloha reklamních a propagačnlch předmětů, apod.): webové stránky
(tvorba. webhosting, doména, apod); honoráře (moderátor. vystupující, zdravotnlcl. traťoví

komlsaři, apod.), foto a videodokumentace; vybaveni personálu; pronájem vybavení pro

dětský a doprovodný program (skákací hrad, apod.), ceny (upomlnkové předměty, věcné

ceny, apod.); spotřební materiál (dřevo. pásky. spojovací, kotvící prvky, apod.); trofeje!

medaile: ubytování, cestovné pro jezdce;
Uvedte uznatelné náklady, na které bude bude datace použita (např. nájemné, věcné ceny do

soutěží apod.).
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1_ Identifikace om., zastupující právnickou VojfhŽgLřI-ggohd- přegésedía sgrávni
rady, Martina Paulova

- ' ' - ': —m seaspvnrayosobu : uvedenim pravniho duvodu ustuupunl
Uveďte jméno a přljmenl osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

- Vo'těch Hrach. Martina Paulová2' ldemlrskace “Ob s podllem v této
mi? Pocjillemle myšlen obchodnlpodll dle 5 31 zák. č. 90/2012 sn, o' obchodnich korporaclch. ve znénlpozdš/íšlm předpisů

QMVJ neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
osoba aprávnéná dle stanovisdnet za spolek.

Akciovámem- neuvádtjednotllvé akcionálm ale zakladatele
uvedené v obchodnimm]slřlku.

DMM » nejedná se :) obchomlpodll. infomace dle bodu 2. a 3.
.se neuvsde (neuvédl ae dnÉsfevn/ci, ale statutéml výbor).

' ' ' » COWÁRNA z.s., Kowadlína s.r.o.. UBRD s.r.o.3' Identifikace OSOb' v mchž Má pflmy
5316131151333! Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má někleré z výše'

uvedených osob podil.

Žadatel bere na vědomí. že v případě obdrženl 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 znám, a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech 1: o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do oemrálního registru evidence podpor malého mzsahu,

Souhlasím se zpracovanim osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti. jejich povinných prilohách. ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plnění povinností z nl plynoucích. Dále sauhlaslm se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
ideniiňkačnlch údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

thlašujl, Že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem slvrmji správnoa a pravdivost údajů
uvedených v tém žádosti a všech jejloh přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobné seznámil s Pravidfy pro poskytování dotací & návratných finančních výpomcť
z rozpočtu města Přlbram & 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis pmjektu . uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou :;kupinuv přínos pro město Přlbram
atd.

2. Položkový rozpočet (tabulka ke staženl v sekci Dokumenty). Položkový rozpočelje významnou součástí žádostí,
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 nnančnloh

prostředků v případě. že projekt budete ňnanmvat také z vlastnlch zdrojů nebo dotací od jiných poskymvateiů.
3. Nabídka recipročnlho plnění

Pozn. Všechny pňlohy musl být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - Svagtgrsky— DowntownvZOZZv indivíd-1 .Qríloha- godrobggf (78. 13 kB)
Příloha č.2 - Svatohorsky Downtown-gOZZ— ingivíd-2.grílohg- aglogkggí (77.86 kB)
Příloha č.3 — svatobgsg- Downgranvzgzz— individ-3,griloha- recigrgdf (43.41 kB)
Příloha č.4 - _ngtDÝwysky. Downtown—ZDZZ— indivíd-4.gríloha— fotg- Lgdf (4. 79 MB)

Žádost elektronicky podána 28.07.2022 podpis statutámlho zástupce



Proiekt: 6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022

1. příloha - PODROBNÝ POPIS AKCE

Popis disciplíny:

Svatohorský Downtown si za někoiik let svého konání vysloužil zásadní

postavení mezi sportovními akcemi ve městě. Nyní májiž celorepublikový

dosah a je uznávanýjezdcí napříč republikou a má také velkou návštěvnickou

základnu. Downtown je městský závod na horských kolech, který kombinuje

přírodní terén a městskou trasou. Příbramská traťje ideálním příkladem, jak

tyto dvě části a druyh terénu zkom binovat vjeden závod. V posledních letech,

kdy stoupá oblíbenost adrenalinových sportů, je i tento sport na vzestupu

v tabulce popularity. Na rozdíl od Donwhillu je Downtown přístupný také laické

veřejnosti. Downhill je stejná forma závodu, která se jede v lese. V rámci

Downtownu je připraveno několik „umělých“ dřevěných překážek, které jsou

v den závodu převezeny do ulic města. Dalším zásadním faktorem a plsuem

příbramského závodu je Svatá Hora, kde je start závodu a také tzv. srdce

závodu a tím je Pražské ulice. Kombinace těchto faktorů řadí příbramský závod

mezi top zastávky v disciplíně Downtown.

Popis akce:

Svatohorský Downtown se stal za 5 let svého působení (včetně nultého ročníku)

na sportovní mapě města tradiční akcí. Jeho kvality a prestiž rok od roku

stoupá. Na akci se schází pravidelná divácká základna, která se každým rokem

rozšiřuje o nové fanoušky, kteří tvoří neuvěřitelnou kulisu závodu. Zásadní pro

hladký, bezpečný a kvalitní průběh akce je podpora města, za kterou jsou

organizátoři maximálně vděční.

Svátek kol, velkých skoků, šlachovitých chlapů, nadšených mladíků i odvážných

žen, spojení přírodního terénu s uličkami našeho města. Toje Svatohorský

Downtown. DaIší pokračovánítohoto příběhu se bude psát v září 2022.

Zakládající pořadatelé a logo závodu zůstává stejné. Tak jako tradice a

odhodlání pořadatelů uspořádat akci pro širokou veřejnost.



Jakjíž bylo řešeno, tak do Příbrami se každý rok sjíždí okolo 130 závodníků,

kteří jsou profesionály i amatéry. Přijíždíjezdcí ze zahraničí, dívky z ČR i Moravy.

V minulém roce dorazil také Tomáš Slavík, kterýje MS v této disciplíně. V roce

2022 přislíbil účast opět.

Organizace a příprava závodu zabere několik měsíců. Do ulic města je

připraveno okolo 15 překážek a trať má délku přes 1000 m. Na trať se pustí 130

jezdců, což je nejvíce ve všech závodech podobného typu na našem území.

Závod patříjíž pátým rokem do série závodů Czech Downtown Series. Do této

série patří závody v Rakovníku, Táboře, a také v Horní Plané. Organizátoři

společně spolupracují a připravují závody tak, aby měli společná pravidla. Jezdci

sčítají body na všech uvedených zastávkách a při posledním závodu je vyhlášen

absolutní vítěz. Minulý rok tomu tak bylo právě v Příbrami.

Všichni, kteří do Příbramí přijíždí se na tento závod těší a nás organizátory těší,

že dle závodníků i techniků je akce připravena špičkově nejen na republikové,

ale také na evropské úrovni.

Proto má příbramský závod na ročník 2022 přislíbenou účast v Evropském

poháru v Downtownu po boku evropských zemí — např. Polsko, Španělsko,

Itálie. Tento fakt posouvá závod opět o krok dále a klade zároveň na

organizátory nejenom větší personální, ale i finanční nároky. Evropský pohár

musí mít parametry velkého závodu —tzn. zvýšená bezpečnost na akci, určené

minimální parametry skoků, rozmanitost skoků, odpovídající technické zajištění,

délka trati, převýšení, apod.

Slíbeného Evropského poháru bychom chtěli využít k celkovému zviditelnění

Města Příbram nejen v ČR. Máme v plánu propagaci ve dvou úrovních -tou

prvníje zaměření se na celou ČR, v té druhé bychom chtěli přilákat kvalitní

jezdce i diváky ze zahraničí. Máme vytipována známá jména, která bychom

chtěli pozvat vč. poskytnutí zázemí. Cílem je také zvýšení povědomí, posílení

turistického a cestovního ruchu v regionu. Tento fakt byl zmiňován i v minulém

roce, kdy však musel být evropský pohár kvůli covidu zrušen. Věříme, že letos o

tuto prestižní záležitost nepřijdeme.

Proč závod organizujeme? Baví nás sport. Jezdíme na kolech. Máme rádi

adrenalin a chceme naše město ukázat v novém, svěžím a dynamickém duchu a



pohledu. Při pohledu na závod a jeho traťjsou ulice bez automobilů, které

vystřídají kola a dřevěné překážky a městská zástavba vypadá vtu chvíli úplně

jinak.

Přínosem je náš závod v tom, že v tento den navštíví město stovky až tisíc lidí ze

všech koutů ČR, kteří by se sem jinak možná nedostali a zároveň se Příbram

objeví na mapě, která spojuje města, kde se pořádají tyto závody a tím stoupá

prestiž našeho města.

V neposlední řadě chceme k tomuto atraktivnímu sportu přilákat děti a mládež,

aby se stali závodníky a budovali si vřelý vztah ke sportu a pohybu obecně.

Kromě sportovní stránky myslíme také na tu společenskou. V roce 2021 přibyla

na trati závodu jedna stage a také prostor pro sezení diváků. Již 5 let se snažíme

také držet vizuální stránku závodu. Trať závodu vždy originálně ozdobí holky

z týmu VOZ—dobto. Jezdci tedy potkávají barevné stromy, kola v korunách

stromů nebo barevné ploty.

V roce 2022 chceme připravit menší dětský závod, který bude pod

Svatohorským Sadem, kde mohou děti jezdit na kole, rodiče sledovat závod

nebo zakoupit něco kjídlu či pití.

Letošní ročník byl naštěstí jen částečně ovlivněn epidemií. Nebýt pomoci města,

kraje a dalších partnerů, tak by se těžko uskutečnil.

Při realizaci akce je nezbytná součinnost organizátorů a obyvatel města, ta

naštěstífuňguje na 100%.

Město Příbram podporuje závod nejen finančně díky dotačním titulům, ale také

administrativně při řešení záborů a uzavírek.

My organizátoři se snažíme vše řešit s předstihem, tak aby byl čas a prostor na

eventuální problémy, které naštěstí nepřicházejí.

PROPOZICE

Registrace do závodu bude spuštěna v první polovině roku 2022.

Základní čísla 0 závodu a (: trati



Délka — 1050 m

Převýšení — 90 m

Počet skoků/prvků — 12

Počet jezdců — cca 130

Přibližný časový harmonogram

Start prezence — 10.00

Začátek tréninku — 11.45

Začátek závodu — 15.00

Kategorie

Ženy

Open

Junioři

Masters

Elite

Bezpečnost

Hlavním cílem organizátorů je vytvoření bezpečného závodu pro jezdcei

diváky. Kdo k tomu může přispět? Vedle organizátorů a traťových komisařů

také ukáznění jezdci a obezřetní diváci. Trať bude schválena koordinátorem

bezpečností. Na trati budou bezpečnostní zóny, skoky a další prvky budou

opatřeny bezpečnostním ochranou. Po délce celé trati budou přítomni traťový

komisaři — tzv. „pískačí". Jezdci budou před závodem v rámci cvičné jízdy

detailně seznámení s profilem trati, prvky a důležitými pasážemi. Start do

závodu je podmíněn bezpečnostními prvky — integrální helma, chrániče, chránič

páteře a podepsáním vlastní odpovědností.

Startovné

Startovné je ještě v jednání v rámci celé české série, popř. evropské série.

V minulém roce jsme kvůli bezkontaktnosti zavedli pouze online startovné

v hodnotě 600,00 Kč.

Prezence

Prezence v den závodu začíná 17. & 2022 v 10.00 na parkovišti pro jezdce pod



Svatou Horou (cca 100 metrů od startu) vjasně označeném stanu. Při prezenci

závodníci podepíší účast na vlastní nebezpečí, dostanou závodníci startovní

číslo dle čísla registrace, program celé akce a drobnosti.

Parking

Pro jezdce, jejich vozy a kola bude vyhrazeno parkoviště pod Svatou Horou (viz.

mapka). Žádáme vždyjezdce, aby mysleli na parkovišti na klid, čistotu a to, že

jsme lidí, kteří by si po sobě měli uklidit. Auta jezdců s přístupem do basecampu

budou označena organizátory.

GPS souřadnice

Parkoviště pro ridery 49'41'10.6"N, 14'01'18.1"E (49.686273, 14.021696)

Start Svatá Hora 49“41'06.1"N, 14“01'11.2"E (49.685035, 14.019763)

Cíl Pražská ulice 49“41'19.1"N 14“00'44.1"E (49.688636, 14.012258)

Časový harmonogram akce

Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě

zkontrolovány, traťkomísaři na místech a bezpečnost bude ve stavu —

připraveno. Trať bude zkontrolována a otevřena předjezdcí, kteří zároveň

upoutají pozornost diváků. Závodníci budou v kvalifikaci startovat dle čísla

registrace, resp. startovního čísla. Ve finálové jízdě budou závodníci startovat

dle pořadíz předchozíchjízd od nejpomalejšího po nejrychlejšího. Bude se

startovat přibližně po 30 vteřinách. Pokud jezdec nebude včas připraven na

startu,jejehojízda anulována a nemá šanci na náhradu. Od 11:45 do 13:45

bude trať k„dispozici pro tréninkové jízdy.

V otázce řešenítěchto záležitostíje nezbytná pomoc vysílaček, kterých je

rozdáno celkem 20 ks. Na stejné frekvencí s organizátoryjsou také hasiči,

policisté nebo záchranáři.

Postupový klíč

Dvouhodinový trénink

1. jízda — všichni přihlášeníjezdcí startují dle startovní listiny

2. jízda — všichni přihlášeníjezdci startují dle času 2 1. jízdy

Celkové pořadí— určuje lepší čas z obou jízd

Svatou Horou (cca 100 metrů od startu) vjasně označeném stanu. Při prezenci
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Start Svatá Hora 49“41'06.1"N, 14“01'11.2"E (49.685035, 14.019763)

Cíl Pražská ulice 49“41'19.1"N 14“00'44.1"E (49.688636, 14.012258)

Časový harmonogram akce

Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě

zkontrolovány, traťkomísaři na místech a bezpečnost bude ve stavu —
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registrace, resp. startovního čísla. Ve finálové jízdě budou závodníci startovat

dle pořadíz předchozíchjízd od nejpomalejšího po nejrychlejšího. Bude se

startovat přibližně po 30 vteřinách. Pokud jezdec nebude včas připraven na

startu,jejehojízda anulována a nemá šanci na náhradu. Od 11:45 do 13:45

bude trať k„dispozici pro tréninkové jízdy.

V otázce řešenítěchto záležitostíje nezbytná pomoc vysílaček, kterých je

rozdáno celkem 20 ks. Na stejné frekvencí s organizátoryjsou také hasiči,

policisté nebo záchranáři.

Postupový klíč

Dvouhodinový trénink

1. jízda — všichni přihlášeníjezdcí startují dle startovní listiny

2. jízda — všichni přihlášeníjezdci startují dle času 2 1. jízdy

Celkové pořadí— určuje lepší čas z obou jízd

Svatou Horou (cca 100 metrů od startu) vjasně označeném stanu. Při prezenci

závodníci podepíší účast na vlastní nebezpečí, dostanou závodníci startovní

číslo dle čísla registrace, program celé akce a drobnosti.

Parking

Pro jezdce, jejich vozy a kola bude vyhrazeno parkoviště pod Svatou Horou (viz.

mapka). Žádáme vždyjezdce, aby mysleli na parkovišti na klid, čistotu a to, že

jsme lidí, kteří by si po sobě měli uklidit. Auta jezdců s přístupem do basecampu

budou označena organizátory.
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Parkoviště pro ridery 49'41'10.6"N, 14'01'18.1"E (49.686273, 14.021696)

Start Svatá Hora 49“41'06.1"N, 14“01'11.2"E (49.685035, 14.019763)

Cíl Pražská ulice 49“41'19.1"N 14“00'44.1"E (49.688636, 14.012258)
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Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě

zkontrolovány, traťkomísaři na místech a bezpečnost bude ve stavu —

připraveno. Trať bude zkontrolována a otevřena předjezdcí, kteří zároveň

upoutají pozornost diváků. Závodníci budou v kvalifikaci startovat dle čísla
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Postupový klíč

Dvouhodinový trénink
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Celkové pořadí— určuje lepší čas z obou jízd



Informace o trati

V 11:30 nahoře na startu seznámíjezdce s celým profilem a prvky trati její

head-designer Jiří Plicka se svými asistenty, kde budete moci také pokládat

dotazy. Hned poté se pro zájemce bude konat „moderovaná“ prohlídka tratí a

tím se otevře trať pro trénink. Všechny překážky na trati lze objet, čili kdo se

nebude na překážku „cítít" může zvolit objíždku.

Doprovodné spoty— vložené soutěže

Občerstvení

Stánky s občerstvením jsou naznačeny v mapce. Bude na Václavském náměstí,

pod Průmyslovou školou a na Svaté Hoře. V mapce jsou vyznačeny toalety na

trati, které dímenzujeme tak, aby pokryly předpokládaný počet návštěvníků.

Po celé trati je také připravena hudba, která dělá den příjemnýjezdcům i

návštěvníkům.

Každoročně je ze závodu několik desítek fotografických výstupů a také

videoreport.
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Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 1

rozpočtu města. Neuznatdnými výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčnfho charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutámízh a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich fu nkce nebo v souvislosti s ním,

c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjlmkou věcných cen pH soutěžích,

:) výdaje na nákup věcía služeb osobníspotřeby přímo nsouvisejících : účelem dotace,

Upoznrň ujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjem: zaliné činnosti, než je výkon funkce statutárního

orgánu. nebo na odměny osobámjim blízkým (v případě, že příjemceie FO, pak osobám blízkým přůemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové pos kvtnuté dotace.
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mzayveeměodvoda _
ostatníosobnfnákladvtvw DP )
_—
_—
reglstrace, start —
traťovýkcmisaři —
stavba překážek atrati _

Neinvestiční nákladyelkem 490000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje Iinancnvání projektu)

Příjmy z projektu
, ,

90000

70000
z prodeje reklamních předmětů 20000

iiné(specifikovat) , _
_—
_—
_—

Dalšízdroje financování projektu 370000

vlastní nanční vklad žadateie 45000

přispěv odsponzorů
mato . říbram 60000

středočesk' kraj 150000

_—

PřÍjmy celkem * , „ , ,
460000

Rozdíl mezi nákladya příjmy -30000

Požadovaná výše dotace v Kč *
30000

VPříbrami dne: 28. 7. 2022 Podpis žadatele:
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Proiekt: 6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022

3. příloha - NABÍDKA RECIPROČNÍHO PLNĚNÍ

Logo města na zásadních propagačních materiálech.

Umístění loga města Příbram na banneru viditelným na závodě

Zmínění podpory města Příbram moderátorem na akci

Logo na startovních číslech všech učastníků

Logo města na plakátech a letácích

Rollup — umístění rollupu města při předávání cen

Předávání cen — zástupce města předává hlavní cenu vítězům závodu

Brand překážky — logo města na jedné z hlavních překážek

Video a foto -— zachycení loga města na těchto reportech

TZ — zmínka v tiskových zprávách v lokálních médiích

“IZ — oficiální tisková konference několik dní před závodem

TV — zmínka o podpoře města v IokálníTV

Pomoc s personálním zajištěním akce pořádané městem Příbram v den akce

Rozhovor moderátora se zástupcem města
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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dálejen „komise“)

Datum: 16.08.2022

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; František Jobek;
Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová

Omluven: Karel Makovec, MBA

Neomiuven: Bc. Antonín Schejbal

Koordinátorka: Markéta Benešová

Program:

1) gahájení
2) Zádost 0 ID COWÁRNA na projekt „G. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022"

3) Žádost 0 ID CK Příbram na projekt „Celoroční provoz Cyklistického klubu CK Příbram Fany Gastro“
4) Žádost 0 ID Spolek prevence a životního stylu na projekt „Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku“

5) Žádost 0 ID Tělocvičná jednota Sokol Příbram na projekt „Pokrytí zvýšených nákladů na energie a stavbu

c_iětského letního tábora"

6) Zádost 0 ID SK SPARTAK Příbram na projekt „Údržba a opravy v areálu SK SPARTAK Příbram“

7) 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.

ad2) Žádost 0 ID COWÁRNA na projekt „G. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022"
Diskuse komise o popisu projektu a nákladech uvedených v žádosti o individuální dotaci a v žádosti podané
v programových dotacích pro rok 2022.

Návrh: Komise nedoporučuje poskytnutí individuální dotace pro žadatele COWÁRNA, z. 5. z důvodu, že projekt
byl podpořen v rámci vyhlášených programových dotací pro rok 2022 v rámci dotačního programu Jednorázové

sportovní akce 2022 částkou 60.000,00 Kč a tudíž se nejedná o žádost na nepředvídatelné nebo nově vzniklé

náklady nad rámec podpořeného projektu.

Hlasováno o návrhu: PRO: 7 PROTI: o ZDRŽEL:0 NÁVRH SCHVÁLEN

ad3) Žádost 0 ID CK Příbram na projekt „Celoroční provoz Cyklistického klubu CK Příbram Fany Gastro“
Diskuse komise o žádosti, o činnosti a provozu klubu a podpoře reprezentantů. Spolek si požádá o dotaci v 2.
kole dotační výzvy Můj Klub 2022, kterou vyhlásila NSA pro kluby, které neměly možnost si o dotaci na rok
2022 požádat nebo kterým nebyla dotace pro rok 2022 z důvodu formální chyby poskytnuta.
Pokud by si spolek požádal o dotaci v rámci vyhlášených programových dotací, obdržel by v programu Činnost

sportovních organizací 2022 částku ve výši 5325300 Kč a v programu Reprezentant ČR 2022 částku ve výši
80.000,00 Kč (potvrzení svazu pro 2 reprezentanty), tj. celkem 133.253,00 Kč.

Návrh 1: Komise doporučuje poskytnutí individuální pro žadatele CK Příbram, z.s. v celkové výši 9325300 Kč

(částka se skládá z částky 53.253,00 Kč na celoroční činnost a 40.000,00 Kč na reprezentanty).

Hlasováno o návrhu 1: PRO: 0 PROTI:6 ZDRŽEL:1 NÁVRH NESCHVÁLEN

Návrh 2: Komise doporučuje poskytnutí individuální pro žadatele CK Příbram, 2.5. v celkové výši 66.627,00 Kč

(částka se skládá z částky 26.627,00 Kč na celoroční činnost 3 4000000 Kč na reprezentanty).

Hlasováno o návrhu 2: PRO: 7 PROTI: () ZDRŽEL: o NÁVRH SCHVÁLEN

ad4) Žádost 0 ID Spolek prevence a životního stylu na projekt „Soutěžní týmy děti v oblasti aerobiku“
Diskuse komise o žádosti a o chybném podání žádosti v rámci programových dotacích pro rok 2022.
Pokud by si spolek požádal o dotaci v rámci vyhlášených programových dotací, obdržel by v programu Činnost

sportovních organizací 2022 částku ve výši 71.165,00 Kč.
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Návrh: Komise nedoporučuje poskytnutí individuální dotace pro žadatele Spolek prevence a životního stylu
z důvodu, že se nejedná o projekt s nepředvídatelnými naklady, jedná se o pravidelnou sportovní činnost, která

má být podpořena v rámci programových dotací .

Hlasováno o návrhu: PRO:7 PROle 0 ZDRŽEL: () NÁVRH SCHVÁLEN

ad5) Žádost 0 ID Tělocvičná jednota Sokol Příbram na projekt „Pokrytí zvýšených nákladů na energie a
stavbu dětského letního tábora“
Diskuse komise o žádosti, o dokladech za stavbu dětského tábora, diskuse 0 části projektu týkající se navýšení
cen energií a dopadu navýšení na všechny sportovní kluby.

Návrh: Komise doporučuje poskytnutí dotace pro žadatele Télocvičnájednota Sokol Příbram ve výši 100.000,00
Kč, a to na část projektu pokrývající náklady na energie.

Hlasováno o návrhu: PRO: 5 PROTI: 1 ZDRŽEL: 1 NÁVRH SCHVÁLEN

ad6) Žádost 0 ID SK SPARTAK Příbram na projekt „Údržba a opravy v areálu SK SPARTAK Příbram“
Diskuse komise o žádosti, o nové nájemní smlouvě a plnění smlouvy ze strany města a spolku, o doložených
dokladech a fakturách vžádosti za PHM & opravu zavlažovacího systému. Spolek žádá o celkovou částku

274.774,00 Kč, z toho žádá částku 43.000,00 Kč na opravu zavlažovacího systému, která byla provedena
12.07.2022 těsně před podpisem nové nájemní smlouvy a před provedením odhadu na prodej zavlažovacího

systému městu.

Návrh: Komise doporučuje poskytnutí dotace pro žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek ve výši 231 .774,00
Kč. Částka je pokrácena o náklady ve výši 43.000,00 Kč za opravu zavlažovacího systému, které pouze
zhodnotily majetek, který byl následně prodán městu.

Hlasováno o návrhu: PRO: 5 PROT|:1 ZDRŽEL: 1 NÁVRH SCHVÁLEN

ad7) -

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.

Schválil: Ing. Jiří Holý v. r.
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