
Město Příbram , Pro iednání ZM _
[pdbon školství, kultury a sportu * _ dne: 12092022 ]

Ijlázev bodu jednání:
Zádost 0 ID na projekt „Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku“

Předkládá: Rada města

Zpracovala: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 22.08.2022

Text usnesení RM

B.usn.č.0801l2022
Zádost 0 ID na projekt „Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku"
Rada města

1. nedoporučuje
ZM poskytnutí individuální dotace pro subjekt Spolek prevence a zdravého životního stylu.

B.asn.č.0802l'2022
Zádost 0 ID na projekt „Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku“
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) goskyinutí dotace ve výši KČ pro subjekt Spolek prevence a zdravého životního stylu,
Zižkova 447, 261 01 Příbram ||, IČO: 22714529, na projekt s názvem „Soutěžní týmy dětí v oblasti
aerobiku", 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 qmlouvy se subjektem Spolek prevence a zdravého životního stylu, Žižkova

447, 261 01 Příbram ||, ICO: 22714529, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt
„Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram (3, 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e s c h v a | ui e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Spolek prevence a zdravého životního stylu z důvodu

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

RM předkládá žádost subjektu Spolek prevence a zdravého životního stylu IČO: 22714529 (dále jen
„spolek"), o poskytnutí individuální dotace ve výši 190.191,00 Kč na projekt s názvem „Soutěžní týmy
dětí v oblasti aerobiku“.

Spolek žádá v rámci individuálních dotací o podporu na zajištění celoroční činnosti spolku. Spolek žádal
o dotaci v rámci vyhlášených programových dotacích pro rok 2022 v programu Činnost sportovních
organizací 2022. Z důvodu nesprávného podání žádosti nebyla dotace schválena. Podmínku dotačního

programu Činnost sportovních organizací 2022, tj. podání žádosti ve výzvě Můj klub 2022, žadatel splnil.



Spolek by přidělenou dotaci využil především na náklady spojené sceloročním zajištěním činnosti

spolku: nevratné startovné, registrací, nájemné, odměny trenérů, náklady na soustředění, závodní
hudbu a tvorbu závodních choreografií, nákiady na vybavení a dresy.

Ke dni 11.08.2022 NEJSOU na kapitole 777-OŠKS 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 tém

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. Podmínka se

týká subjektů, kten'lm tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, &
10a, 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 z jednání komise

Spolek by přidělenou dotaci využil především na náklady spojené sceloročním zajištěním činnosti

spolku: nevratné startovné, registrací, nájemné, odměny trenérů, náklady na soustředění, závodní
hudbu a tvorbu závodních choreografií, nákiady na vybavení a dresy.

Ke dni 11.08.2022 NEJSOU na kapitole 777-OŠKS 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 tém

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. Podmínka se

týká subjektů, kten'lm tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, &
10a, 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 z jednání komise



Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální dotace 2022
OBLAST: Individuálnídoface

Žádost číslo lnoozoa

Název projektu - akce

Soutěžm týmy dětí v oblasti aerobiku

Žadate!

Základní informace

Název: Spolek prevence a zdmvého živatního stylu
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

|č; 22714529

DIČ:
E— mail:

Kontaktní údaje

- . ŽižkovaUlice.
pokud obec ulice nemá, vypiňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné: 447

PSČ: 26101

Obec: Příbram

Obec s Mírem" pusobností:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Te'efon:

-

Fax:

WWW:



Korespondenční adresa

Adresát

Ulice:

Čislo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností:

Okres:

Pošia:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:
Banka:

Statutámi zástupce

Titul před:

Jméno: Barbora

Přijmení: Šamánkwá

Tltul za:

Funkce: předseda

Další statutární zástupce

Titul před:

Jměna:

PM]msnI:

Titul za:

Funkce:

P roj ekt

, Tělovycho'vna, sportovní příprava a odborné vedeni týmů aerobikuÚplný a
pm:!ošfáe: Knálký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrně. o jakou akci se jedná)

Str - - ob h ktu: Pravidelná dlouhodobá přlprava ( tréninky 3 - 4 x týdně, letni předzávadnlucny “ proje
soustředění, víkendová soustředění v závodnl přípravě) děti od 3 do 23 let v oblasti

tělovýchovy & sponu zaměřená na závodnl aerobik - kategorie step, pod vedením
profesionálním trenérů. včetně kompenzačnlho cvičenl a regenerace.
Učasl na soutěžích klubových, krajských a republikových.
Mistry s mistry - www.mistrysmistry.cz
CŠAE — FISAF - https:ll Eseta:
Žij pohybem - https:/I wwwzijpohybemxz
Stmčný popis projektu (pudrobnějšl popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za
realimacl projektu:

Barbora Šamánková

p | čl tl žadatel : Tělovýchovná sportovní priprava a odborné vedení týmů aerobiku vystupujících podop & nnps e
soutěžním nazvem .STUDIOBÁRASP'
Vedení děii, mládeže a široké veřejnosti všech věkových kategorll k pozitivním
občanským postojům, zdravému způsobu žlvota & rozvoji morálné- volných
vlastnosti - láska. úcta. respekt. důstojnost, dodlžovanl zásad "fair play" Jak v
běžném životě. tak v tělesné výchově a sportu.



Připravované akce, které _ , _ _
výhledově na projekt Soutěznl tymy děti v ohlasu aerobiku — závodní sezóna 2023

naváží:
. 2022Do“ mamca

(den / měsíc / rok)

Doba zahájen! projektu: 01-012022

Doba ukončení projektu: 319122022

Obdobné proiekty, které Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku 2020, 2021
žadatel realizoval v (stručná charakteristika)

minulých letech:

Seznam priloh: Popls projektu - Stanovy spolku prevence a zdravého životního stylu, dotace
položkový rozpočet, sportovní kluby - přehled mládeže. nabídka reclpmčnlho plnění,
fotky dětí
Uveďte seznam příloh, které kžádosti pňkládáte

Financování projektu

Celkové náklady projuktu: 314 391 KČ

Poloůový mzpočai projektu - materiálové náklady (např. materiál.
vybaveni, kancelářské potřeby, jiné - každou položku

rspreák JBL pro venkovní trénování :

vyspecmkujte):
dresy z

Uvedu; do prvního sloupce "popis nákladu" do
druhého sloupce "částku v Kč"

Položkwý rozpočet projektu - nemateriálové náklady (např. ná'em .“
nálemné, přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům

,

apod.... náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby.
jiné......): odměny trenérům $(

cestovné 1(

soustředěn! 3'.

startovné + registrace 1:

závodní hudba (

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

Položkový rozpočet projektu — osobn! náklady (mzdy. DPP! DPČ): mzdy 15!

Do levého políčka uvedla typ osobnich nákladů
a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do

pravého poiíčka uveďte předpokládanou výši
nákladů,

Vlastni podíl žadatele v Kč: 124 200 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů Iinanwvánl v Kč: 124 200 Kč

. 40Vlastni pad" žadatel“ v %" % z celkových nákladů projektu

Vlastní podn žadatele vc. jiných zdrojů ňnanoovánl v %: 40 %

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatnl zdroje, dary: Kč

Přijmy vzniklé realizací projektu (vstupné. příjmy z prodeje):
Kč



Výše požadované dotace v Kč: 190 191 KČ

- » — o . 60Vyse pozadované dotace v A"
% z celkových nákladů projektu

| - - - d startovné, rsglstraoe. nájemné, trenérskéSpec fikace uznatelnych nakladu, na
mp3:os:.: odměny. soustfeděnl, závodní hudba,

tvorba závodních monogram
Uveďte uznatelné náklady, na kleré bude bude
datace použita (např. nájemné. věcné ceny do
soutěží apod.).

Identifikace právn ické osoby

1. Identifikace osob zastupující právnlckou Barbora Šamánkqvá _ ,'. Uveďtejméno a příjmení osoby nebo osob oprávnenychosobu : "v.d."lm právního důvodu zastoupem.
iednatjménem právnické osoby a ]ejlch funkci.

- - Barbora Šamánková2' 'denmkace “Ob s padu“ V této '“ ám'
'
"%kěé Podliemje myšlen obchodní podl! dle 5 31 zák. č. 90/2012 Sb., a' obchodnich korporaclch. vs zněnl pozdějších předpisů.

Muneuvedou se členové spolku, ale slalutáml zástupce nebo
osoba oprávněná dle sfanavjednat za spo/ek.

Akciová smlečnost - neuvádliadnodivé akcionáře, ale zakladatele
uvedené v obchodnim lejsďlku.

m-nejedná se o obchodnlpadn. infomace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvádí se dmžsfevnlci, ale sfamtáml výbor).

» - - - - Bamora Šamánková3' ldemrflkaoe OSDb' v mchž ma přímý
zrohdálbapgdvňš'l Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše'

uvedených osob podíl.

Žadatel bere na vědomi; že v případě obdrženl dotace. ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vzlahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje. zákon č. 252/1997 Sb.. o zemědělství. v pla1ném znění. a zákon č. 218/2000 Sb. o
rozpočtových pravidiech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do cemrálnlho registru evidence podpor malého mzsahu.

Souhlasím se zpracovanim osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., ozprawvání osobních údajů,
v platném zněnl. uvedených v mém žádosií. jejích povinných leohách. ve smlouvě o poskytnutí dotace :: pH
plnění povinností z ni plynoucích. Dále souhlasím se zařazenlm do databáze poskytovatele & se zveřejněním
idemifikačnlch údajů a výše dotace na stránkách měna Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvlzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejlch přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně saznámll s Pravldiy pro poskytování dotací a návratných Enančnlch výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popls projektu - uvedte všechny podstatné charakteristiky projektu. cílovou skupinu, prinos pro měs1o Přlbram
atd.

2. Položkový rozpočet (tabuika ke stazeni v sekci Dokumenty). Položkový rozpočetje významnou součásil žádosti.
proto prosíme, abys1e jeho vyplněn! věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt. požadovanou výši dotace a výši ostatnich ňnančnlch
prostředků v přlpadě, že projekt budete ňnancovat také : vlastnich zdrojů nebo datací cd ]iných poskymvatslů.

3. Nabidka reclpročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musi být ve formátu pdf.



Příloha č.1 - Pogis Qroigklu STANQyX—1 1-2019 (1 ygf (83.65 kB)
Příloha č.2 — DOTACE POLOQSOVY R_O_Z?CÁ)ET indjlidualni dotace 24.143 (45.53 kB)

Přlloha č.3 - smnggni klugy— 919th mladeze 2022 (2) tabulka.gf(112.45 kB)
Příloha č.4 - Najma—rggip'mniho plneni :1),gdf (119.81 kB)

Žádost elektronicky podána 04.08.2022 podpis statutárnlho zástupce

Příloha č.1 - Pogis Qroigklu STANQyX—1 1-2019 (1 ygf (83.65 kB)
Příloha č.2 — DOTACE POLOQSOVY R_O_Z?CÁ)ET indjlidualni dotace 24.143 (45.53 kB)

Přlloha č.3 - smnggni klugy— 919th mladeze 2022 (2) tabulka.gf(112.45 kB)
Příloha č.4 - Najma—rggip'mniho plneni :1),gdf (119.81 kB)

Žádost elektronicky podána 04.08.2022 podpis statutárnlho zástupce



_

Uvádějte pouze uznatelné výdaie v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí :

rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčnfho charakteru a náhrad škody,

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

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

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích.

e) výdaje na nákup věcí a síníeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace.

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

orgánu, nebo na odměny osobám jim blďzkým (v případě, že příjemceje F0, pak osobám blízkým příjemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

——mu
_—
__m
_—
_—

__

__

_—
_—

_—
_—
_—
_—,

_—



_—
_—
iiné (specifikovat) —
_—
_—

Další zdroje financování projektu
,

124200

vlastní finančnlvklad žadatele ,
*

124200
dotace od iiných poskytovatelů _
_—
iiné(specifikovat) —
_—

Příjmy celkem 124200

Roni" mezi nák'adv a přrrmv

Požadovaná výše dotacevKč

V Příbrami dne: 4.8.2022 Podpis žadatele: Barbora Šamánková

_—
_—
iiné (specifikovat) —
_—
_—

Další zdroje financování projektu
,

124200

vlastní finančnlvklad žadatele ,
*

124200
dotace od iiných poskytovatelů _
_—
iiné(specifikovat) —
_—

Příjmy celkem 124200

Roni" mezi nák'adv a přrrmv

Požadovaná výše dotacevKč

V Příbrami dne: 4.8.2022 Podpis žadatele: Barbora Šamánková
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Nabídka reclpročního plnění:

Účast děti a mládeže na kulturních a sportovních akcích
Města Příbram.

V roce 2018 se děti účastnily programu na akci Family fest
2018.

Prezentace města Příbram na soutěžích republikové úrovně.

Nabídka reclpročního plnění:

Účast děti a mládeže na kulturních a sportovních akcích
Města Příbram.

V roce 2018 se děti účastnily programu na akci Family fest
2018.

Prezentace města Příbram na soutěžích republikové úrovně.
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Celkové náklady projektu: 314 391 Kč

Polozkon rozpocet projektu -,|;nat'eriáleve náklady (rlapr. repreák JBL pro venkovní
matenál, vybavem, kancelarske potreby, Jlné - kazdou trénování

polozku vyspec1f|ku1te): 5 389 Kč

dresy
22 722 KČ

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

Položkový rozpočet projektu - nemateriálové náklady
nájem

(např. nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny 10 200 Kč
účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci,

poštovné, telekomunikační služby, jiné......): „ ' „
odmeny trenerum

. 60 000 Kč

cestovné
10 000 Kč

soustředění
37 200 KČ

startovné + registrace
12 880 Kč

závodní hudba
6 000 Kč

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

předpokládanou výši nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, zd
DPP/DPČ)' m V .' 150 000 Kc

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

předpokládanou výši nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 124 200 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů Hnancování v Kč: 124 200 KČ

Vlastní podíl žadatele v %: 40
o% z celkových nákladu projektu

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: 40 %

Účelové dotace od ostatních obcí: KČ

Dotace ze státního rozpočtu: Kč

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary:
Kč

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

Výše požadované dotace v Kč: 190 191 KČ

Výše požadované dotace v %: 60
„% z celkových nákladu projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na které je startovnez, regigtrace, náiemvné/
dotace požadována: trenérske odmeny, soustredenl,

závodní hudba, tvorba závodních
choreografií
Uvedte uznatelné náklady, na které bude
bude dotace použita (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.),

identifikace právnické



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 „G. ročnlk Svatohorský Downtown Příbram 2022"
3) Zádost 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 „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 usnéšeníschopná.
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 () individuální dotaci a v žádosti podané
v programových dotacích pro rok 2022.

Návrh: Komise nedoporučuje poskytnutí individuální dotace pro žadatele COWÁRNA, 2. 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 PROle 0 ZDRŽEL:O 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 53.253,00 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, 2.5. v celkové výši 93.253,00 Kč

(částka se skládá z částky 5325300 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 a 40.000,00 Kč na reprezentanty).

Hlasováno () návrhu 2: PRO: 7 PROTI: o 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 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 náklady, jedná se o pravidelnou sportovní činnost. která

má být podpořena v rámci programových dotací.

Hlasováno o návrhu: PRO:7 PROTI: o ZDRŽEL: o 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 Tělocvičná jednota 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 a 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 PROTI: 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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