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Město Příbram " _ Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kultury a sgortu ! dne: 07.11.2022

Název bodu jednání:
Žádost 0 ID na projekt Putování se svétýlky za sv. Martinem

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 17. 10. 2022

Text usnesení RM
R.usn. č.0991l2022
Žádost 0 ID na projekt Putování se světýlky za sv. Martinem
Rada města

Doporučuje ZM schválit:

1) poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro subjekt Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre. Korejse
155, 261 Příbram VI — Březové Hory, IČO: 47074337, na projekt s názvem „Putování se světýlky za sv.
Martinem“, a to z kapitoly 741 — OE. prvek č. 3593 rezerva města, 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
smlouvě

se subjektem Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre. Korejse 155,
261 Příbram VI — Březové Hory, | 0: 47074337, o poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč na projekt s
názvem „Putování se světýlky za sv. Martinem“, v souladu s Pravidly pro posky10vání dotací a

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

Napsala: Pavlína Hofmanova'

Návrhy na usnesení:
ZM 5 c h v a I uj &

1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre. Korejse
155, 261 Příbram Vl — Březové Hory, IČO: 47074337, na projekt s názvem „Putování se světýlky za sv,
Martinem“, a to z kapitoly 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 Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre. Korejse 155,
261 Příbram VI - Březové Hory, IČO: 47074337, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt s
názvem „Putování se světýlky za sv. Martinem“, 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.

nebo

ZMneschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro subjekt Spolek Prokop Pribram z důvodu

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

OŠKS předkládá v příloze žádost subjektu Spolek Prokop Příbram IČO: 47074337, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 45.000,00 Kč na projekt s názvem „Putování se světýlky za sv. Martinem“.

Subjekt žádá o dotaci z důvodu pořádání pravidelné akce Putování se svétýlky za sv. Martinem. Jedná

se o lampiónový průvod pro děti, který vychází od dolu Marie na Březových Horách přes nám. 17.
listopadu jde do areálu Nového rybníka, kde je připraven další program. Akce se účastní až na 5000



nejen příbramských občanů. Případnou dotaci by spolek použii na úhradu nákladů na ozvučení a
osvětlení akce, pronájem koně, pronájem mobilního wc. propagaci, moderátora a hudbu v průvodu.

V rámci programových dotací v oblasti Kulturní aktivity 2022 byla žadateli poskytnuta dotace ve výši
74.000,00 Kč, kde v rámci stručného obsahu projektu je uveden i projekt Putování se světýlky za sv.
Martinem.

Ke dni 11. 10. 2022 NEJSOU na kapitole 771-0ŠKS volné finanční zdroje.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usnč. 394/202012M, 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
zekonomíckých důvodů nutně potřebuje. Dle zák. (: 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 nevyhovéní žádosti.

Příloha: žádost o dotaci

nejen příbramských občanů. Případnou dotaci by spolek použii na úhradu nákladů na ozvučení a
osvětlení akce, pronájem koně, pronájem mobilního wc. propagaci, moderátora a hudbu v průvodu.

V rámci programových dotací v oblasti Kulturní aktivity 2022 byla žadateli poskytnuta dotace ve výši
74.000,00 Kč, kde v rámci stručného obsahu projektu je uveden i projekt Putování se světýlky za sv.
Martinem.

Ke dni 11. 10. 2022 NEJSOU na kapitole 771-0ŠKS volné finanční zdroje.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usnč. 394/202012M, 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
zekonomíckých důvodů nutně potřebuje. Dle zák. (: 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 nevyhovéní žádosti.

Příloha: žádost o dotaci



Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuální “dotace 2022 '
OBLAST: Individuální dotace '

. _"

Žádost číslo |Doo214

.v . .-
l' ,

Název projektu - akce -— -—- — —-

Putování se světýlky za sv. Martinem

Žadatel

Základní infomace

Název: Spolek Prokop Příbram
4

Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 47074337 -

DIČ:
„

E- mail: spolekpmkopgemuilu
:

Kontaktní údaje

Ullce: nádv. Msgre. Korejse
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce .

;
' " Číslo orientačnl: _

*
5

číslo popisné: 15:5

_ psč: 26101 _ . '
. - —.'

om: 'Příbi'am
Obec s rozšířenou působnostlz

obec s rozšířenou působností = ORP
_

Okres: Š

Pošta: 3
mm_

Fax:

www; spolek- prokop- pauz



Korespondenční adresa '
|

! Adresát:
*| Ulice: . . _ , :

pokud obec ullce nema. vyplnle nazev obce

3 Číslo popisné: ;
PSČ: '

Obec: »

' ?Obec s rozšířenou působností. obec s mzšířenou působností = ORP !

Okres: (*
Pošta: !

|

Bankovní spojení '

Predčrsuúau: !
Číslo účtu: ;

Banka:

Statutární zástupce =,

, Titul před: Ing.

? Jméno: Jiří

: Příjmení: Bětík

Tltul za:

Funkce: starosta spolku

% Další statutámí zástupce

( Titul před:
* Jméno: Denisa

| Přijmení: Šrajnová
"mul za:

Funkce: mísiostarostka spolku !

Projekt

i
' ' - ' Putování se světýlky za sv. MartinemÚplny a

pmsgřaršax Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrné, ojakou akci sejedná)
I

Stručn' obsah ro'ektu: Největší akcí. kterou Spolek Prokop Příbram připravuje v rámci projektu .Sy p ]
Pen'nonem za dětmi & seniorY'je lampiónovy' průvod o svátku svatého Martlna.
Myšlenka uspořádal lampiónový průvod pro potěšení dětí vznikla v roce 2005 a ,
členové spolku ji ve stejném roce realizovali. Prvního průvodu 2 nám. 17. listopadu v *
Přrbrami do areálu Marie na Březových Harách se zúčastnilo proti očekávanému
počtu 300 účastníků přes jeden tisíc, Proto v následujícím roce 2006 průvod vyšel
od dolu Marie na Březových Horách přes nám.17. listopadu do staré Příbrami na
nám.T. G. Masaryka, kde byla pňpravena scéna příjezdu sv. Martina na bílém koni i
přlpomenuta dávná svatomartínská tradice cechu příbramských řezníků. Tak vznikla '

novodobá tradice, která obohacuje kulturní život města Příbrami.
| Této akce se účastní až na 5000 nejen přlbramských občanů, ale přijíždějí rodiče s
: dětmi z celého okolí .

“

Slručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za Denisa Šrajnová' malizaci projektu:

Popis činnosti žadatele: Hlavní činosýí spolku je sgubpr aklivít_podporují_cích a' naplrjujplch stalnovy spolku -
ochrana a zachrana homlckych pamatek a udrzovánl hommkych tradlc.



Připravované akce, které
výhledově na projekt

naváží:
% . 11.11.2022Dub“ “"““"

(den / měsícírok) ]
Doba zahájení projektu: 11.11.2022 1

i Doba ukončení projektu: 11-11-2022
:

; Obdobné projekty. které Putování se světýlky spolek organizuje již od roku 2005. |
! žadatel realizoval v (stručná charakteristika) |
1; mlnulých letech: 1
i -- : 1, popis projektu, 2, položkový rozpočet 3, recipročnr plněnl :Seznam priloh

Uveďte seznam příloh, které kžádosti pňkládáte
i

Financování projektu * - „-W
i

| i
; Celkové náklady projektu: 75 000 Kč

]:
Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materlál, , „ . . „

vybavení, kancelářské potřeby,jiné - každou položku uvad'le do prvnm? sloupce pfipls nakladu ,do

vyspecifikuimr
druhého sloupce částku v Kč ;

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

pronájem koně ' “

apod..., náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby,
jiné......): ozvučení, osvětíenf. plátno 154

osa :

mobilní WC :

zábrany _ :

propagace, výlep. tisk !

Ě moderátor _ :
!

hudba v průvodu
: I

Do levého políčka uveďte přesný popis položky, 1
do pravého políčka uveďte předpokládanou výši ]
nákladů. !

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, DPP! DFČ):

.

* Do levého políčka uveďte (yp osobních nákladů
a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do ,
pravého políčka uveďte předpokládanou výši '



| nákladů. [

& Vlastní podíl žadatele v Kč: 30 000 Kč '

Vlastní podíl žadatele vč. iiných zdrojů financování v Kč: KČ

[' a . 40““"" Pad" “dame " ]" % z celkových nákladů projektu
,Vlastní podíl žadateie vč. jiných zdrojů ňnanwvánf v %: %
,

j Účelové dotace od ostatních obcr: Kč ;

Ě Dotace ze statniho rozpočtu: Kč ]
\

g Dotace od krajského úřadu: Kč !
i , . _ .

Š
Ostatm zdroje, dary.

Kč
s

! Příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné. přljmy z prodeje): Kč

: Výše požadované dotace v Kč: 45 000 Kč

» V' e ožadované dotaci v : 50VŠ “ "I' % z celkových nákladů projektu
s clfikace uznateln 'ch nákladů na které 'e dotace Peníze budou POUŽÍW "5 Úhradu OZVUČGN' a

|
pe y '

pužádována: osvěilaníakce, pronájem koně, hudbu v

průvodu.
Uveďte uznatelné náklady. na které bude bude
dotace použita (např. nájemné. věcné ceny do
soulěžl apod.).

1

Identifikace právnické osoby
!

'
1. Identinkace osob ustupující právnickou mtágaBrŠŠŘ-Ímrňim

spolku, Denisa Šrajnová,
b uv d ' ' ih ' ': SPO U050 u s a enim pravn o duvodu zastoupem

Uveďtejméno a přijmení osoby nebo osob oprávněných
jednal jménem právnické osoby a jejich funkci.

2. Ídemmkaoe oso., S podílem V lék)
prašgggšé. Podllsmje myšlen obchodnlpodil dle 5 31 zák, č. 90/2012 Sb., o

' obchodnich kamorscích, va zněnlpozdějíších předpisů.

Sgglhz - neuvedou se členové spolku, ale sramtáml zástupce nebo

i
osoba oprávněná dle stanovjednat za spolek.

'
»!lcjová s;»ngčngsl- nsuváu'ijednomvé akcionáře, ale zakladatele

» uvedené v obchodním reinflku.

Družstva » nejedná se o obchodni podil. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvade (neuvádí se družsževnici, ale statutární výbarjl

3. Identifikace osob, v nichž má řím '
odíl, a o 'šip y p vy

. Budou uvedeny názvy subjektů. v nichž má některá z výšetohoto podilu. . ,
uvedenych osob podil.

| nákladů. [

& Vlastní podíl žadatele v Kč: 30 000 Kč '
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,Vlastní podíl žadateie vč. jiných zdrojů ňnanwvánf v %: %
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\
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i , . _ .

Š
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Kč
s
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|
pe y '
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jednal jménem právnické osoby a jejich funkci.

2. Ídemmkaoe oso., S podílem V lék)
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» uvedené v obchodním reinflku.
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uvedenych osob podil.



Žadatel bere na vědomí. že v případě obdržení domu;. ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě něiderým vzbhů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. v platném znění. a zákon a 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
bude zapsán do oantrálnlho registru evidence podpor maíáho rozsahu.

Souhlasím se zpmcováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti. jeilch povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plnění povinnostrz nl plynoucích. Dále souhlasim se zařazením do databáze poskybvate/e a se zveřejněním
ldemitlkačním údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za pmjekt a svým podpisem sthují správnost & pmvdivost údajů
uvedených v léto žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančnfch výpomocí
z rozpocm' města Pflbram &. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu — uvedte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram
am.

2. Poiožkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkovy' mzpoěetie významnou součástí žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplněn! věnovali zvýšenou pozornost. V samomém těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních inanů-llch
prostředků v případě. že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo domí od jiným poskymvanelů.

3. Nabídka reclpmčního pinění

Pozn. Všechny leohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - PumváníseMZB5%Martinem 2022.É (349.66 kB)
Příloha č.2 - DOTACLPQLQZKO ROZPOCEF BLQE (987.8 kB)
Příloha č.3 -mwíma''2022gg (174.81 kB)

Žádná 9 mm "a 30.09.2022

-

* V



04.10.22 10:16 TISK | Individuální dotace 2022 [DOTACE | města Příbram [dotace.pn'bramsu

Připravované akce, které

výhledově na projekt
navážh

Doba realizace: 11-11-2022

(den] měsíc! rok)

Doba zahájení projektu: 1 1.11.2022

Doba ukončení projektu: 11-11-2022

Obdobné projekty, které Putování se světýlk
- - ...

„ _ y spolek organlzu3e1|z od roku 2005.
zadaFel ",eal'zoval V (stručná charakteristika)

mlnulych letech:

Seznam příloh: 1, popis projektu, 2, položkový rozpočet 3, reciproční plnění
Uvedte seznam příloh, které k žádnsti přikládáte

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 75 000 Kč

Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. , " _
materiál, vybavení, kancelářské potřeby, jiné - každou UVEd'te “ P'tho SIQUPCE Papi?

položku vyspecifikujte): nákladu“, du druhého sloupce "castku v

Kč"

Položkový rozpočet projektu —
nemateriálmfé nákledy pronájem koně

(např. nájemné, řeprava osob, cestovne odmeny. op , ' . 3 000 Kč
ucmkujícím, trenemm apod..., nakrady na propagaCI,

poštovné, telekomunikační služby, jiné......): _, , _ , _
ozvucem, osvetlenl, platno

50 000 Kč

osa
2 000 Kč

mobilní WC
3 000 Kč

zábrany
3 000 Kč

propagace, výlep, tisk
5 000 Kč

moderátor
3 000 Kč

hudba v průvodu
6 000 Kč

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

předpokládanou výši nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (ngy,
DPP/DPC): 0 Kč

0 Kč

0 Kč

https://dotace_pribram.eu/detailloblast—individua[ní-dotacelindividuaIni-dolace-2022_116/228017tisk=true 3/5
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0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

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: 30 000 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů f'lnancování v Kč: KČ

Vlastni podíl žadatele v %: 40
, „% z celkových nakladu projektu

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů flnancování v %: %

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státnth rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: KČ

Ostatní zdroje, dary: _Kc

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

Výše požadované dotace v Kč: 45 000 Kč

Výše požadované dotace v %: 60
, „

% : celkovych nákladu projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na které je Penízve deC'" PPUŽÍĚY na úhradu__
dotace požadována: ozvucenl a osvetlenl akce, pronajem

koně, hudbu v průvodu.
Uvedte uznatelné náklady, na které bude
bude dotace použita (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.).

& právnické

1_ Identifikace osob zastupující Ing. Jiří Bětík, starosta spolku, Denisa Šrajnova',
právnickou osobu s uvedením právního m'smsmrŘStka SBORU,

důvodu zastoupení: Uvedte jmeno a pnjmenl osoby nebo osob

oprávněných jednat jménem právnické osoby a jejich
funkci.

2. Identifikace osob s podílem v této
právnické osobě: Podí/em je myšlen obchodnípodíl dle 5 31 zák, č. 90/2012

sb., a obchodních korporacfch, ve znění pazdéílších

předpisů.

SMV; neuvedou se členové spolku, ale statutární

zástupce nebo osoba oprávněná dle stanovjednat za

Spalek.

https:/ldotace.pribram.eu/delaílloblasi-individualni-dotacenndividualni-dolaoe-2022_11BIZZBGmisk=true 4/5



uvádějte pouze uznatelné výdaje \: souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návralnv'ch finančních výpomocí

: rolpočtu města. Neuznatelnýmí výdajljsou:

a) úhrada plateb sankčního 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, : výjimkou věcných cen pří soutěžích,
e) výdaje na nákup věcí a služeb osobníspatřebv přímo nesouvisejících s účelem dotace.
Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, nežJe výkon funkce

statutárního argánu, nebo na odměny osobám Jlm blízkým tv případě, že příjemceje F0, pak osobám blízkým přůemci),
mohou být ve vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnmé dotace.
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Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)

Příimvz Projektu
*
_

_—
jinuspecifikovan _

Další zdroje financování projektu 30000

vlastní finanční vklad žadatele 30000
dotaceodunýchposkwovatem _
příspěvkvodsponzom _
jinuspecmkovan _

Přfimvcelkem

Rozdnmezinákladvanmmv

Požadovaná vWe dotace v Kč
V '

45000

V Příbrami dne: 7.9.2022 Podpis žadatele: Denisa Šralnová, v.r.
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Putování se světýlky za svatým Martinem 1 1.1 1 .2022

Největší akcí, kterou Spolek Prokop Příbram připravuje v rámci projektu „S Permonem za
dětmi a seniory“ je lampiónový průvod o svátku svatého Martina.

Myšlenka uspořádat lampiónový průvod pro potěšení dětí vznikla v roce 2005 a členové

spolku ji ve stejném roce realizovali. Prvního průvodu 2 nám. 17. listopadu v Příbrami do
areálu Made na Březových Horách se zúčastnilo proti očekávanému počtu 300 účastníků přes
jeden tisíc. Proto v následujícím roce 2006 průvod vyšel od dolu Marie na Březových Horách

přes nám.17. listopadu do staré Přůxami na nám.T. G. Masaryka, kde byla připravena scéna

příjezdu sv„ Martina na bílém koni i připomenuta dávná svatomartiuská tradice cechu

příbramských řezníků. Tak vznikla novodobá tradice, která obohacuje kulturní život města
Příbrami.
Této akce se účastní až na 5000 nejen příbramských občanů, ale přijíždějí rodiče s dětmi
z celého okolí.

Trasa průvodu:
důl Marie — nám. 17. listopadu — areál Nového rybníka

Program:
- světlonoši vychází z areálu dolu Marie, doprovází je hudba
- za hudbu se řadí rodiče s dětmi
- na celý průvod dohlíží Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
- areál Nového rybníka — zde je postaveno pódium, na kterém vystupují místní dětské

soubory, na zevěšené plátno jsou promítány pohádky
- po příchodu světlonošů a rodičů s dětmi je zde připravená scénka, příjjezd sv. Mamina na
bílém koni, která je promítána na plátno na pódiu, aby tuto scénku měli možnost všichni vidět
- v areálu bude pro děti připravena velká hromada sněhu se skluzavkou, kde si mohou hrát
s prvním sněhem
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Příloha č. 3

Nabídka recipročního plnění r.2022

Činnost spolku Prokop Příbram lze charakterizovat jako extenzivní — spolek pořádá kulturně
zábavné a vzdělávací akce, které jsou směřovány pro nej širší veřejnost a je tím dáván prostor pro další
organizace a spolky kvlasmí prezentací. S výjimkou Mikulášské nadílky jsou námi pořádané akce
fmancovány s dotací města a z vlastních prostředků. Naše činnost je rozprostřena do celého
kalendářního roku. Tím, že zapojujeme do našich akcí nejširší veřejnost příspíváme ke kulturnímu
dění nejen ve městě Příbram, ale i mimo něj. Za 27 let existence se spolek zapsal do podvědomí nejen
příbramských občanů, ale vybudoval si svoje jméno i po celé České republice.

Členové spolku se pravidelně účastní pietních akcí, které město Příbram pořádá a dále se účastní např.
akci: Svatohorská šalmaj, Tříkrálový průvod, Čertovský Novák. Zaměstnanci! městského úřadu
nabízíme zvýhodněné vstupné na akci Mikulášská nadílka.
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