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Text usnesení RM

B.usn.č.0800/2022
Zádost 0 ID na projekt „Celoroční provoz Cyklistického klubu CK Příbram Fany Gastro“

Rada města
1. doporučuje
ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 66.627,00 Kč pro subjekt CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261

01 Přlbram Vl-Březové Hory, IČO: 48954021, na projekt s názvem „Celoroční provoz Cyklistického
klubu CK Přlbram Fany Gastro", a to z kapitoly 777-OSKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za

podminky splněnl 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 CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram Vl-

Březové Hory, IČO: 48954021, o poskytnutí dotace ve výši 66.627,00 Kč na projekt „Celoroční provoz
Cyklistického klubu CK Příbram Fany Gastro“, 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.

2. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 12.09.2022.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM s 0 h v a | uj e

1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01
Příbram Vl-Březové Hory, IČO: 48954021, na projekt s názvem „Celoroční provoz Cyklistického
klubu CK Příbram Fany Gastro", 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 a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá

zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem CK Příbram, zs., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram

VI-Březové Hory, IČO: 48954021, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt
„Celoroční provoz Cyklistického klubu CK Příbram Fany Gastro", 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 3 c h v a | uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt CK Příbram, 2.5. 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 CK Příbram, z.s. IČO: 48954021 (dále jen „klub“), o poskytnutí
individuální dotace ve výši 145.000,00 Kč na projekt s názvem „Celoroční provoz Cyklistického klubu
CK Příbram Fany Gastro".

V období coronavirové pandemie se v roce 2020 téměř nezávodilo a v roce 2021 byla cyklistická sezona

pokrácena. Z těchto důvodů klub ztratil větší část členské základny. Na podzim roku 2021 se v klubu
změnilo vedení a klub prošel „restartem“ — nábory mládeže, výběr noveho trenéra, mechanika a maséra,
zajištění závodního programu a dopravy na závody a financování klubu. Od ledna roku 2022 klub již
funguje v plném provozu. Organizuje skupinové tréninky a soustředění, zajišťuje účast na závodech a
vede cyklokroužek pro děti z Příbrami a okolí. Klubu se podařilo zajistit angažmá 2 závodnlků, kteří jsou
členy reprezentace ČR, což klub dokládá potvrzením ze svazu. Klub podal žádost o individuální dotaci
ztoho důvodu, Ze v době vyhlášení programové dotace Činnost sportovních organizací 2022 neměl
dostatečnou členskou základnu a organizační zajištění činnosti klubu.

Klub by přidělenou dotaci využil především na náklady spojené s celoročním zajištěním činnosti klubu:
nákup cyklomateriálu, trenažéry, nájemné za cyklodráhu v Motole, odměny trenérů, náklady na
soustředění, startovné a ubytování na závodech.

Ke dni 11.08.2022 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 zjednání.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020lZM, 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 zekonomických
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.

Příloha: žádost o dotaci; zápis z jednání komise
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Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
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Příloha: žádost o dotaci; zápis z jednání komise
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Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální dotace 2022
OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo 1000210

Název projektu - akce

Celmoční pramz Cyklislického Hubu CK Příbram Fany Gastro

Základní infomace

"mr CKPříbmm, 2.5.'
Název uvádějte přaně podle

IČ: 48954021

mě,; CZ48954021

E-mai: ckpribranvůvdnym

Kontaktní údaje

mh: Wm_ \
Čísloaim:

Číslo popisné: 261

psč: 26101

_ om Příbram

Obec s mzš'rnemu půsnbmw:

Okres:

Pošta:

Fax:

WWW: www.ckpribram.cz

Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální dotace 2022
OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo 1000210

Název projektu - akce

Celmoční pramz Cyklislického Hubu CK Příbram Fany Gastro

Základní infomace

"mr CKPříbmm, 2.5.'
Název uvádějte přaně podle

IČ: 48954021

mě,; CZ48954021

E-mai: ckpribranvůvdnym

Kontaktní údaje

mh: Wm_ \
Čísloaim:

Číslo popisné: 261

psč: 26101

_ om Příbram

Obec s mzš'rnemu půsnbmw:

Okres:

Pošta:

Fax:

WWW: www.ckpribram.cz



Korespondenční adnesa

Adresát

Číslo popisné;

PSČ:

Obec:

s múířenou působností:
&% & mazáířanw gambnaw : GRP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčtslí účtu:

čm- aw-*
Bam.: 0800 - spoňtelna, a.s.

Statutámí zástupce

Tnul před:

Jméno: Jakub

Pramení: Hušek

TnuI za:

Funkce: WW

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Ondřej

Přijmení: \Mmmer

Titul za:

Funkce: NÍSWM

Projekt

' ' - Celoroční pmvozcyldisickéfm Hubu CK Příbram FanyGastroUplný a
Mpqmem" Krákýa výstižný název akce! pmiskm (z názvu by mělo být patrně, o jaka.: ako" se žadná;

Stmčny' obsah pmjekh'.: Celomčnípláoe smládežía kategorií U23.
6x týdně organizavané hromadné tréninky
1x soustředění MTB
1x soustředění běžecká lyžbvání
3x smtstředění sítnlční cyidíslika
1x sausťedění dráhová cyklistika
Od bibznado prosiim víkemiwé závodyČeského pohárujak v sítniční. dráhové,
cyldnkmsové tak MTBqdd'ldioe
Smňlýpopíspmže'ldumodmbnějšípopžs : “u “: '. ':—

Osoba odpověďmi Jakub
realizaci pojem:

Hušek

Korespondenční adnesa

Adresát

Číslo popisné;

PSČ:

Obec:

s múířenou působností:
&% & mazáířanw gambnaw : GRP
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Projekt
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6x týdně organizavané hromadné tréninky
1x soustředění MTB
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Od bibznado prosiim víkemiwé závodyČeského pohárujak v sítniční. dráhové,
cyldnkmsové tak MTBqdd'ldioe
Smňlýpopíspmže'ldumodmbnějšípopžs : “u “: '. ':—

Osoba odpověďmi Jakub
realizaci pojem:

Hušek



popis činnosh' žadatele: Práce s děhniíumm cyklohuužků. (Zájmbvá všeobecná činnost se zaměřením na
cykistiku nejen v iamfm období)
Plácestalamwnúádežívkalegnrimladšížácilůkyně, staršížácílžákyně,
kadeti! kadetky,WVM&UZS.
Ptáces našimi tepfezenumyaHiei: příprava na Miskovství Evropy, Misiruvství
světa.
Oelkamáamjemenavšedlzávudedmčsskélwpohám, mvšechzávodedl
Mistrovaví ČR (vmr, diáhuvéaWWcyidistice) a reprezentani stamjí i
poháfyevropskéa světové. letosnapříldad rášzávodník Maulias Vacek ziskal
sifíhmoumedaiinaMidruvslvíEwwyvsmíqddistioe.

Připravované akce, které

výhledově na projekt
naváží:

Doba aháiení projektu: 01-01-2022

Doba ukončení projektu; 31.122022

Obdobné projekty, ktefé
žadana! realizovalv (směna mmkfmsáf—a;
minulých letech:

Seznam . Český svaz cyldisn'ky potvrzení :: reprezentacipříloh“
Ummesemampixmmékžádosupiiuádáae

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 1 200 000

Položlmvýmoěetpmiekm-nmálovémdunapňnwbriál. -
vybavení,!cmerřsképoťebyjné—každoupoložku Wm 30“

WWW): _
Trenazéry 2!

Kamiářské potřeby !

_ Polažkovýmzpočapmjekm-mriábvénáuadnnapř. rla'em'á „,nápmná přeplm osob, vestavné. odměnymíchu, trenérům
apod..., náklady na propagaci, pošwmé, teisknnmnikaůl sum,

jíné......): PHM 15(

Odměnamm 24(

Propagace tisk, IG, hamry 1:

Telekormnikaue a internet 2:

Ubytování na soustředění 20(

SEW 4'.

Ubytovánfmzávodech 5!



v—

Položkavý rozpočet projektu — osobní náklady (mzdy. DPP/ DPČ): Žádné

Do šmém pošťák;— weqfie žyp aawnícn náxřadu
& mém: úsek (magii mzdy — 2 aminy) & da
Wan; posička uvadís gfedpcádáržm: výši
nékšmžú,

Vhsmipodíládamelevkč: 180009 Kč

Vlasmípodílžadatelevčjilýdlmňnmowánlvm 300000 Kč

Vlastni podífžeme . 15v%.
% z cesikawým Rákíadú mcgeklu

Vlasmlpodílwmlevčjnýdlzdmjůňnmvánfvw 66 %

Účeluvé dotace od ostatních obcí: Kč
Dotace ze stáhnu: rozpočtu: KČ

Datace od Icmiského úřadu: Kč

05mm zdroje, dary:
Kč

Příjmy vznilďé realizaci mnm(vama, pňímyzpmdejer Kč

Výšemwdotacev Kč: 145 000 Kč
Výšepm“m|?W . 12v%-

% : ::eškxwýcřa nákšadú pmjeiftu
Spam: -

nákladů, M
-
dotace Nájemné, přeprava na závody, mzda““""" :" "

$““: trenémm, lájamné za qddodráhu Motol
Uvedla uznatelné uáidady, na které bude bude
dotaagpnuám (např. nájemné, věcné ceny da
samém apod.).

ldentifika ce právnické osoby

thentifikaccosobasnmuůicipmnmu MHW „_ , ,-
. Uvedla Jméno a příjmení oscby nebo osob apravněnych

“"“" s """“""" "“"“"““'""“""““ jednat ýrnénem právmake osoby :! iejicžf mnm.
zldmliňkaceosobspodílemvtémplávmé („ „, _ „ „ , „ „osobě'

_ „,;»3ggz,>;__—g; »Cg—iféďť <a_%_s\,f.»aa:3 ;;xřm íve; ;; _.,„r' i ::;z 3 y;; : Í/A ! ,; ;;'
aauňwsmz—fr :c,vr_;;tw;ze„quu, w naira: gíígafmgšišf“ „:kwfgiw

\W„, sf; šmww s;;yi—tís. :'\ any ,růfxgmtá m—cv:
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Žadateí bere na vědomí, že v pň'pmlě obdržení dotace, vesmyslu zákona č. 109/2009 Sb„ kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejná podporya o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoie, zákon č. 2521997 Sb., o zemědělství, v platném znění. a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových platidlem a oméně nékierýeh souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
bude zapsándo centrálnlm legisiru evidence pndpormlémmanu.

Smmtaslm semvánimnahlédl údajů vesmysluzákula č. "()/2019811. ozpranovánf osobních údajů,
v plainémznůlí, uvedenýdw Iébžádnsti,jejíd1pwkmýdxpříhhád1,vemdměoposkyt1utídotacea při
phěnípovimastíz níMch. Dáte mhasšmsezafazelúmdodatabázeposkytovahle a se zvsřsiněním
identiikačnfdu údajů a výšewlzce na stránkách města Příbram

Prohlašuji, že jsemomzndpwědná zaprojela & svým podpisem smzují splávnost & pravdivost údajů
uvedených v této atlasů a všech jeýlch pfíbhád'n.

Pmluašuii. Zsísansepodmbněsemámíts Plavidiypm poskytovánldotada návramýmfmanmld'l výpomcl
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy.

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

2. Položkový rozpočet (tabulka ke sfaženl \: sekci Dokumenty). Položloový rozpočet je významnou součástí žádosti,
prutu musime, abyste jeho vyplněn! věnovali zvýšenou pozomost V sarmmém těle žádost“ budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt. požaduvamu výši dome a výši mnich ňnančníoh

prostředků v případě. že prajem budeme financovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.
3. Nabídka vedpmčnmn p!něni

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - „-g—Hz;,sřgwmp (271-65 kB)
Příloha č.2 — ím“ '_ dm “M2031 samu; 123339252 (67. 13 kB)
Příloha č.3 — ív if ;ggšíggíggšzgxčw 5323 (150.31 kB)
Příloha č.4 - 14359753 jpg (1.07MB)
Příloha č.5 - g3u3535 (1,07MB)
Příloha č-6 - -—>wv„„ (1035 kB)
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Dobrý den Vážení zastupiteié

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí dotace pro cyklistídcý klub Příbram.

Důvodem proč žádáme až v tomto obdobíje jednoduchý. Kvůli Coronavirové problematice kdy se

v roce 2020 prakticky nezávodik: a i sezóna 2021 byla značně pokrácena jsme přišli o většinu

závodníků. Buď závodníci předčasně ukončili cyklistickou kariéru, nebo zkrátka skončili se sportem

protože bez závodů není motivace trénovat. Přišlijsme i o mládež protože byty zakázány tréninky

v kolektivních sportech. Tak jako děti nemohly chodit do školy tak se nemohly ani zúčastnit uéninků.

Popravdě tyto dva roky nás velice zasáhly a to neienom : finančního hlediska.

Na podzim loňského mku se u nás v klubu měníte vedenía klubjsme tzv. restartovali. Stal jsem se

řádným předsedou a společně se synem a vnukem pana Wimmera klub vedeme. Začínali jsme

prakticky od začátku. Nábory mládeže, vybrat trenéra, mechanika a maséra, zajistit závodní program,

zajistit dopravu a v neposlední řadě zajistit financování. Jelikož toto jsou věci které se nedají zajistit ze

dne na den a pořádně jsme ani nevěděli jak to celé dopadne tak z tohoto důvodu jsme řádně nežádali

v termínu o poskytnutí dotace na rok 2022. Z naší strany nám to přišlo nekorektní.

Od ledna toho roku se vše podařilo rozjet na pinu. Od organizovaných skupinových tréninků po

společné soustředění až po samotné závody. Do tohoto jsme ještě vložili cyklokroužek pro děti

: Příbrami a okolí, který znovu začne v září a bude probíhat po celý školní rok.

Tuto sezónu se nám podařilo zajistit angažmá pro našeho odchovance Matiase Vacka který se jako

jeden z mála : historie české cyklisticky dokázal prosadit v těch největších světových závodech Wodd

Tour. V našich barvách se mu podařilo 10. července obsadit stříbrnou pozici na Mistrovství Evropy
v Portugalsku v silničním závodě. 2. srpna vyhrála Antonie Cermanová první etapu Tour de Poiogne a

den na to se stala Lucie Grohová mistrem Evropy v MTB. Letos náš klub vyhrál celkem 21 závodů, 8x

jsme obsadí" druhé místo a 4x jsme byli bronzoví. V návaznosti na tyto úspěchy v takto krátké době

jsme zaznamenali enarmnš ujem meli cyklistickou mládeží závodit" v Příbramských barvách.

Naším cílem je během podzimu a začátkem příštího roku vybudovat v cyklistickém klubu Příbram

tréninkové centrum mládeže jako tomu bylo v letech minulých.

Děkuji a přeji všem příjemný den

5 přátelským poldravem

Jakub Hušek

Předseda CK Příbram FanyGastro

Dobrý den Vážení zastupiteié

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí dotace pro cyklistídcý klub Příbram.

Důvodem proč žádáme až v tomto obdobíje jednoduchý. Kvůli Coronavirové problematice kdy se

v roce 2020 prakticky nezávodik: a i sezóna 2021 byla značně pokrácena jsme přišli o většinu

závodníků. Buď závodníci předčasně ukončili cyklistickou kariéru, nebo zkrátka skončili se sportem

protože bez závodů není motivace trénovat. Přišlijsme i o mládež protože byty zakázány tréninky

v kolektivních sportech. Tak jako děti nemohly chodit do školy tak se nemohly ani zúčastnit uéninků.

Popravdě tyto dva roky nás velice zasáhly a to neienom : finančního hlediska.

Na podzim loňského mku se u nás v klubu měníte vedenía klubjsme tzv. restartovali. Stal jsem se

řádným předsedou a společně se synem a vnukem pana Wimmera klub vedeme. Začínali jsme

prakticky od začátku. Nábory mládeže, vybrat trenéra, mechanika a maséra, zajistit závodní program,

zajistit dopravu a v neposlední řadě zajistit financování. Jelikož toto jsou věci které se nedají zajistit ze

dne na den a pořádně jsme ani nevěděli jak to celé dopadne tak z tohoto důvodu jsme řádně nežádali

v termínu o poskytnutí dotace na rok 2022. Z naší strany nám to přišlo nekorektní.

Od ledna toho roku se vše podařilo rozjet na pinu. Od organizovaných skupinových tréninků po

společné soustředění až po samotné závody. Do tohoto jsme ještě vložili cyklokroužek pro děti

: Příbrami a okolí, který znovu začne v září a bude probíhat po celý školní rok.

Tuto sezónu se nám podařilo zajistit angažmá pro našeho odchovance Matiase Vacka který se jako

jeden z mála : historie české cyklisticky dokázal prosadit v těch největších světových závodech Wodd

Tour. V našich barvách se mu podařilo 10. července obsadit stříbrnou pozici na Mistrovství Evropy
v Portugalsku v silničním závodě. 2. srpna vyhrála Antonie Cermanová první etapu Tour de Poiogne a

den na to se stala Lucie Grohová mistrem Evropy v MTB. Letos náš klub vyhrál celkem 21 závodů, 8x

jsme obsadí" druhé místo a 4x jsme byli bronzoví. V návaznosti na tyto úspěchy v takto krátké době

jsme zaznamenali enarmnš ujem meli cyklistickou mládeží závodit" v Příbramských barvách.

Naším cílem je během podzimu a začátkem příštího roku vybudovat v cyklistickém klubu Příbram

tréninkové centrum mládeže jako tomu bylo v letech minulých.

Děkuji a přeji všem příjemný den

5 přátelským poldravem

Jakub Hušek

Předseda CK Příbram FanyGastro



čzsxvsvummlmmrmmdemm
Nad Hiinl'kem 4. Praha 5, 15000, čaká republika
zčo: 49526281

„ , Telefon: +420 257 214 613
. Mobil: +420 724 247 702

. CESKY SVAZ e'mf', mbašlcskm'aimxa
n) damsm ' : 'š... CYKLlSTiKY Www

© ' %?>»„»-,:„-„w,-—smx—_m, f zamyqq—aaqm„...—La; © Inšríťn'tfť'á &

Praha. 28.7.2022

Věc: Panzani EmmaCK Pribram — Fany Gastro

Český svaz cyldistiky potvrzuje, že členové týmu CK Příbram — Fany Gastro, Mathias Vacek a Lucie Gmhová.

jsou čieny silniční reprezentace pro rok 2022.

David Vichr

Sportovni koordinátor
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Žadateř: CK Příbram Fany Gastro
Adresa: Rožmitáfská 261, Příbram \ll—Březové hory

IČO: 48954021
Účel, na ktetý je dotace určena: celoroční práce s cyklistickoumiádeží

Náklady - nutno vypinit oba sloupce a v níže uvedené tabulce SpedMaoe zdůvodnit jednotlivé požadované

položky

mnálovénámdv _
__m
kancelářskénotřebv —rm
'iné(specifikovat) _

Nemmiálové nákladvlshžbv) _
_ V , , 144000
Přeprava osobamateriálu
odménvtrenérů
_—am

ubytování na soustředení
Startovné
ubvtován'na závodech

Osobni náklady _
mzdyvčetně odvodů _
ostatní osobní náklady (DPP- DPČ) _
_—
íiné (specifikovat) _

Nelmstlčnfnákladv celkem —

lmstičnínákhdv _

Průmyslovéatechnickéwbavenf _
nemovitý majetek _
“iné (spednkovat) , —

'nvestičnfnákladv celkem _

Náklady cakam _
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Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování) |

Další zdroie financování projektu 980000

vlastní finančnívklad žadatele
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Zápis z jednání Členské schůze CK Příbram, 1.5. dne 5.10.2021

- Členskou schůzi zahájil v 16:00 pan Ondřej Wimmef.
- Přítomno dle prezenční listiny 8 členů spolku : hlasovacím právem.
- Ve smyslu bodu 8., čl. XIII Členská schůze Úplného znění Stanov ke dni 16.10.2019 vyčkala

Členská schůze 30 minut a v 16:30 hod. byh tato prohlášena za usnášeníschopnou.
- Členská schůze schválila hlasováním poměrem hlasů 8 pro, 0 proti programu svého jednání.
- Členská schůze na návrh pana Vlastimila Bakovske'ho zvolila hlasováním poměrem hlasů 8

pro. 0 proti:

Předsedajícím Členské schůze pana Ondřeje Wimmer:
A hlasováním poměrem hlasů 8 pro, 0 proti pověřila vyhotovenfm zápisu zjednání členské

schůze pana Jakuba Muška.

- Pan Ondřej Wimmer navrhuje pro volbu náhradního člena do Výkonného výboru pana Jana
Wimmera. Zbývající dva členové zůstávají beze změny. Čienská schůze hlasuje pro zvolení

— nového člena Výkonného výboru poměrem hlasů 16 pro, 0 proti.
- Pan Ondřej Wimmer ukončil jednání členské schůze CK Příbram, 1.5. v 17:30 hod.

Jakub Hušek Ondřej Wimmer

'
Zapisovatel 23 Výkonný výbor

“___—___ -_ w

-



Zápis z jednáníVýkonného výboru CK Příbram, z.s. dne 7.10.2021

- Přítomni všichni 3 čiencvé Výkonného výboru.

- Jednánínháínl pan Hušekv 18:30 hod.

- Program — zvolení nového předsedy Výkonného výboru CK Příbram, 1.5.

Program odsouhlasen hlasování v poměru hlasů 3 pm, 0 proti

- Výkonný výbor na návrh pana Ondřeje Wimmera zvolil hlasováním \: poměru 3 pro, 0 proti

předsedou výkonného výboru CK Příbram, 1.5. pana Jakuba Muška a hlasováním v poměru
3

pro, 0 proti vyhotovením zápisu z jednání výkonného výboru pana Jana Wimmera.

- Pan Ondřej Wimmer ukmčiljednáni Výkonného výboru CK Příbram, 2.5. v 18:50 hod.

Ondřej Wimmer

lalub

Hušek
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CK Příbram Fany Gastro

Závodící miádež

9 Antonie Cermanavá

: Lucie Grohová

. Petr Bárta

. Adam Kllcman

Ke dnešnímu datu:

. Vedeme Český a Slovenský pohár na silnici v kategorii starších žaček

. Vedeme Český pohár horských kol v kategorii starších žaček

. Vedeme Carla kriterijní ligu v kategorii starších žaček

. Vítězství v mladší kategorii na Závodě eru nejmladších, celkově třetí místo

. 18 vítězství
' 6 druhá místa

. 2 třetí místa

U23

. Patrik Němec

. Michal Hrubý

. Zdeněk Mrázek

' Mathias Vacek

Ke dnešnímu datu:

. Patrik Němec mistrem republiky v maratonu horských kol

. Mathias Vacek vede pořadí Českého poháru Škoda Cup

. Mathias Vacek v letošním roce 93 UCI bodů

. Mathias Vacek celkově třetí na Závodě Míru

. 3 výhry

. 2 druhé mista

. 2 třetí—místa

Cyklokroužek

Momentálně 8—10 dětí

' Anežka Wimmerová

. TomášWimmer

- Filip Kokeš

. Marianna Kokešová

. Sára Bláhová

. Václav Kott

. Jakub Mrázek

. Daniel

. Barbora Kubová

. Lenka KUbWá

-



Celkové náklady projektu: 1 200 000 Kč

Položkový rozpočet projektu -,U1atgriálevé naíklgdy (rlapř. Cyklo materiál
materlál, vybavenl, kancelarske potreby, )lne - kazdou 300 000 Kč

položku vyspeclfikujte):

Trenažéry
25 000 KČ

Kancelářské potřeby
5 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popis
nákladu“, do druhého sloupce "čáStku \:
Kč"

Položkový rozpočet projektu — nemateriálové náklady Ná' ,
„ ,. „ , ]emne

(napr. najemné, preprava osob, cestovne, odměny 144 000 Kč
účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci,

; poštovné, telekomunikační služby, jiné......):
PHM

150 000 Kč

Odměna trenérům
240 000 KČ

Propagace tisk, IG, banery
15 000 Kč

Telekomunikace a internet
24 000 Kč

Ubytování na soustředění
200 000 Kč

Startovné
47 000 Kč

Ubytování na závodech

50 000 Kč

Do levého políčka uvedte přesný popis
poiožky, do pravého políčka uvedte

předpokládanou výši nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, “ ' ,
DPP DPČ - zadne/ )- 0 Kč

Do levého políčka uvedte typ osobních
nákladů a počet osob (např. mzdy - 2
osoby) a do pravého políčka uvedte

předpokládanou výší nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 180 000 KČ

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: 800 000 KČ

Vlastní podíl žadatele v %: 15
„% z celkových nákladu projektu

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: 66 %

Účelové dotace od ostatních obcí: KČ

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary: „Kc

Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy 2 Kč
prodeje):

Výše požadované dotace v Kč: 145 000 KČ

Výše požadované dotace v %: 12
„% z celkových nákladu projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na které je Náje'mpé, PřĚPFEVÉ na závody„mzda
dotace požadována: trenerum, najemne za cyklodrahu
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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „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

Neomluven: Bc„ Antonín Schejbal

Koordinátorka: Markéta Benešová

Program:

1) Zahájení

2) Žádost 0 ID COWÁRNA na projekt „6. 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
dětského letního tábora"

,
6) Žádost 0 ID SK SPARTAK Příbram na projekt „Udržba a opravy v areálu SK SPARTAK Příbram"

7) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno ? z 9 členů. komise je usnášeníschopná.
Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

ad2) Žádost 0 ID COWÁRNA na projekt „6. 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. s. z důvodu, že projekt

byl podpořen v rámci vyhlášených programových dotací pro rok 2022 v rámci dotačního programu Jednorázové

sportovní akce 2022 částkou 6000000 Kč a tudíž se nejedná o žádost na nepředvídatelné nebo nově vzniklé

náklady nad rámec podpořeného projektu.

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

ad3) Žádost a 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 formálnl 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 53.253,00 Kč a v programu Reprezentant ČR 2022 částku ve výši
8000000 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 PROT|:6 ZDRŽEL:1 NÁVRH NESCHVÁLEN

Návrh 2: Komise doporučuje poskytnutí individuální pro žadatele CK Příbram, 2.3. v celkové výši 66.627,00 Kč

(částka se skládá z částky 2662700 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 dětí v oblasti aerobiku“
Diskuse komise o žádosti a o chybném podání žádostí 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 náklady, jedná se o pravidelnou sportovní činnost, která

má být podpořena v rámci programových dotací.

Hlasováno () návrhu: PRO:7 PROTI: o 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 Tělocvičnájednota 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

ads) 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 v žádosti za PHM a opravu zavlažovacího systému Spolek žádá za 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 PROTI: 1 ZDRŽEL: 1 NÁVRH SCHVÁLEN

adT) -

Termin dalšího jednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.

Schválil: Ing. Jiří Holý v. r,
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