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Text usnesení RM
R.usn.č.1191l2022
SK Sporting — žádost o změnu účelu dotace
Rada města
1. doporučuje
ZM schválit žádost subjektu Sportovní Klub Sporting Příbram, 2. s., se sídlem Legionářů 402, 26101
Přlbram VII, IČO: 26641658 o změnu účelu programové dotace schválené na projekt s názvem „Turnaj
v ULTIMATE FRISBEE pro žáky 8—9. tříd základních škol" Zastupitelstvem města Příbram dne
14.03.2022 Usn.č.792/2022/ZM na nový projekt s názvem „Organizace Juniorského mistrovství ČR ve
Frisbee U |timate“.
a
uzavření dodatku se subjektem Sportovní Klub Sporting Přlbram, z. 5., se sídlem Legionářů 402, 261
01 Příbram VII, IČO: 26641658 o změně účelu dotace na nový projekt s názvem „Organizace
Juniorského mistrovství ČR ve Frisbee Ultimate“ 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.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje x neschvaluje
1) žádost subjektu Sportovní Klub Sporting Příbram, 2. s., se sídlem Legionářů 402, 261 01 Příbram VII,
IČO: 26641658 o změnu účelu programové dotace schválené na projekt s názvem „Turnaj v ULTIMATE
FRISBEE pro žáky 8-9. tříd základních škol“ Zastupitelstvem města Příbram dne 14.03.2022
Usn.č.792/2022/ZM na nový projekt s názvem „Organizace Juniorského mistrovství ČR ve Frisbee
Ultimate“.

2) uzavření dodatku se subjektem Sportovní Klub Sporting Příbram, 2. s., se sídlem Legionářů 402, 261
01 Příbram VII, IČO: 26641658 o změně účelu dotace na nový projekt s názvem „Organizace
Juniorského mistrovství ČR ve Frisbee Ultimate“ v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram 6. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost subjektu Sportovní Klub Sporting Příbram, 2. s., se
sídlem Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČO: 26641658 (dále jen „spolek“) ze dne 22.11.2022 o
změnu účelu programové dotace schválené ve výši 20.000,00 Kč Zastupitelstvem města Příbram dne
14.03.2022 Usn.č.792/2022/ZM na projekt s názvem „Turnaj v ULTIMATE FRISBEE pro žáky 8-9. tříd
základních škol" na nový projekt „Organizace Juniorského mistrovství ČR ve Frisbee Ultimate“.

Spolek v původním projektu plánoval uspořádat turnaj ve frisbee pro žáky 8. a 9. třld základních škol. Z
důvodu nenalezení vhodného termínu ke konání turnaje žádá spolek o změnu účelu na jiný projekt,
který v roce 2022 zrealizoval, a to juniorské mistrovství ČR ve Fresbee Ultimate. Spolek tuto akci
úspěšné pořádal v roce 2021 a z tohoto důvodu byl k jeho realizací znovu osloven Českou asociací
Frisbee Ultimate. v původním projektu uvedl spolek jako náklady pro využití dotace nájem sportovních
ploch, věcné ceny do soutěže a odměny pořadatelům. V novém projektu by uplatnil jako náklad nájem
sportovních ploch.

Příloha: žádost o změnu účelu dotace SK Sporting



Věc: ŽÁDOST

Žádost o změnu účelu dotace.

Žádáme o změnu účelu dotace Smlouva č.: SportAkceOOISB

Původní účtů: Turnaj v ULTIMATE FRISBEE pro žáky 8—9. tříd základních škol

Specifikace nákladů:

nájem sportovních ploch, věcné ceny do soutěže, odměny pořadatelům

Nový účel: Organizace Juniorského mistrovstvíČR ve Frisbee Ultimate

Specifikace nákladů:

Nájem sportovních ploch

Odůvodnění

Nenalezení vhodného termínu k organizaci turnaje v koordinaci se základními školami

Anotace a reciproční plnění:

Na základě dobrých zkušeností a referencí z pořádání minulých ročníků Juniorského mistrovství republiky se na nás
opět obrátila Česká asociace Frisbee Ultimate (ČAU) s prosbou uspořádání letošního ročníku a tak 15. a 16. října pod
našítaktovkou proběhlo na stadionu SK SpartakJMČR ve Frisbee Ultimate. Souhěž je oficiálnísoutěží ČAU. Soutěž měia
velký pozitivní ohlas a byla velmi dobře mediálně zpracována — reportáž v místnítelevizi ivstup na Čt sport. Domníváme
se, že jde a dobrou propagaci města Příbrami. Počítáme : pořádáním mistrovství & do příštích let.
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