
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury, sportu a informačních služeb dne: 23.03.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
[>>>Návrh na rozdělení finanční podpory pro r. 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční 

podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Rozvoj a údržba 
sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací <<<] 

 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru OŠKSIS     
 
Projednáno:   v RM 09.03.2015 

 
Text usnesení RM:        

R.usn.č.196/2015  Rada doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou dotace pro oblast Vrcholový a výkonnostní sport dle 
upraveného návrhu, za podmínky souhlasného stanoviska ÚOHS k záležitosti poskytnutí veřejné podpory. 
R.usn.č.197/2015  Rada doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou dotace pro oblast Rozvoj a údržba sportovišť dle 
předloženého návrhu. 
R.usn.č.198/2015  Rada doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou dotace pro oblast Jednorázové sportovní akce dle 
předloženého návrhu. 
R.usn.č.199/2015  Rada doporučuje ZM 
schválit poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou dotace pro oblast Činnost sportovních organizací dle 
předloženého návrhu. 
R.usn.č.200/2015  Rada ukládá  
odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb předložit materiál do ZM 23.03.2015. 

Napsala:   Stanislava Walenková                                                                              

 
Důvodová zpráva: 

V příloze předkládáme návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 pro oblasti: Vrcholový a 
výkonnostní sport, Rozvoj a údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce, Činnost sportovních 
organizací. 

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala návrh na rozdělení finanční podpory na 
svém zasedání dne 26.02.2015 a 05.03.2015. ZM schválilo finanční prostředky pro oblast Vrcholový a 
výkonnostní sport ve výši 8,1 mil. Kč, pro oblast Rozvoj a údržba sportovišť ve výši 600 tis. Kč., pro 
oblast Jednorázové sportovní akce ve výši 600 tis. Kč a pro oblast Činnost sportovních organizací ve 
výši 4,485 mil. Kč. 

 
Návrhy na usnesení:  
(>>>   

1) ZM schvaluje x neschvaluje 
poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou účelové dotace pro oblast Vrcholový a výkonnostní 
sport dle předloženého/upraveného návrhu, za podmínky souhlasného stanoviska ÚOHS k záležitosti 
poskytnutí veřejné podpory. 

2) ZM schvaluje x neschvaluje 
poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou účelové dotace pro oblast Rozvoj a údržba sportovišť 
dle předloženého/upraveného návrhu. 

3) ZM schvaluje x neschvaluje 
poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou účelové dotace pro oblast Jednorázové sportovní 
akce dle předloženého/upraveného návrhu. 

4) ZM schvaluje x neschvaluje 
poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou účelové dotace pro oblast Činnost sportovních 
organizací dle předloženého/upraveného návrhu<<<). 


