
Město Příbram _ „__ _ Pro "jednání ZM _ .

[odbort školství, kultuš a sěortu , Dne: 22.05.2531?

Název bodu jednání:

Žádost o individualni dotací AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM vAČR

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru-

Proiednáno: v RM 02052017 .

Text usnesení RM:

R.usn.č,397í2017

Rada |. bere na vědomí

žádost Sportovní organizace AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR o poskytnutí

individualni dotace na projekt s názvem „BB. Rally Příbram".

ll. u kl a d &

OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastu itelstva města Příbram dne 22.05.2017

Napsala: DagmarJanouško-
(""

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši Kč pro AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v

AČR, IČ 22760865. na projekt s názvem „SB. Rally Přibram", a to 2 kap. 777 - OŠKS, za podmínky

splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.

nebo

ZM neschvaluje

poskytnutí individuální dotace pro AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM vACR, IČ 22760865, na

projekte názvem „se. Rally Příbram". zdůvodu

Důvodová zpráva:

v příloze předkládáme žádost sportovní organizace AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR o

poskytnutí individualni dotace ve výši 300.000,00 Kč na projekt s názvem „38. Rally Příbram“. Jedna

se o tradiční soutež automobilů, kterou každoročně vrcholí Mistrovství České republiky. Při této

příležitosti navštíví náš region 50 až 70 tisíc fanoušků nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Ke dni 22. 05. 201? jsou na kap. 77? — OŠKS volne finanční zdroje

Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole 77? — OŠKS jsou volné finanční zdroje. OŠKS doporučuje

žádosti vyhovet.

Dle zak. c. 2509000 Sb. o rozpočtových pravidtech územních rozpočtů, v platném znění, 5 103„ odst.

(4) nevyhoví-li poskytovatel žádostí, sdelí bez zbytečného odkladu žadateli. že jeho žádosti nebylo

vyhověno a důvod nevyhovéní žádosti.

Příloha: žádost o individualní dotací, průvodní dopis



|

Žádost o individuální dotaci

TÉMA: individuální dotace 2017
OBI-AST: Indívíduálnídotace

Žádost číslo roooo42

Název projektu - akce

38. Rally Příbram

Žadatel

Základní informace

Nám.: AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR
Název UVádějle přesríě podle zřizovací listiny nebo platné registrace

ld: 22760865

DIC: 0222715015155

E- rnaíl: petr.sefr©rally—
príbramcz

Kontaktní údaje

Ulice: Draw"
pokud obec ulice nen 'rá, vyplňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 155

psč: 25101

ohen.-
Příbram

Obec s rozšířenou pUSOanStI: obec s rozšířenou pusobnosrí : ORP

Okres: Příbram

Pošta: Příbram

Telefon:
777140013

WW: www.rally— príbremu



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:
.

Dokud obec ulice nema. vyplnte nazev obce

Číslo popisné:

PSC:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: „ _
obec s rozšrrenou [JUSDDHÚSEI : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Petr

Příjmení: Šeff

Titul za:

Funkce: statutárnízástupce

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Funkce:

Projekt

Stručný obsah projektu: Automobitová soutěž Rally Příbram patří k největším motoristickym podnikům v celéČR. Většina ročníků byla zařazena do nejvyšší kategorie mezinárodního mistrovství
ČR. takže tvoři důležity článek seriálu. do kterého patří všechny významné soutěžev ČR. 30. ročník v roce 201 ? bude také součástí seriálu Mistrovství ČR v
automobilové rally. Prodos rostoucí náklady na bezpečnost v posledních letech
způsobují pořadatelům nesmíme potíže a je ohrožena existence podniku. Rally jsou
v celém světě velice populární sportovni disciplínou. jsou množstvím účastníků !
přímých— t.j.členů týmů. tak pasivních tj, diváků! ekonomickým fenoménem pro
region. ve kterém se realizují. Každoročně navštěvuje naši rally více jak 50000
diváků, kteří jsou nejenom ekonomickým přínosem pro region.
Odůvodnění zooosn



ll

Popis činnosti žadatele: Závod takového rozsahu je nutne připravovat několik měsíců. 3 38. ročníkem
začínáme již nyní, téměř rok před akcí. Nejde jen o nalezení vhodných trati, ale ozdlouhavá a náročná jednání s jednotlivými obcemi, na jejichž katastru chcemezávodil. jednání s vlastníky komunikaci. s pracovníky CHKO a MŽP, se čtenyobčanských lniciatřv, s dopravci & představiteli církví. Následuje administrativní
příprava. tisky programů píakátůbezmčnostních

pokynů & informaci, ilinerářů ajízdních výkazů. Důležitá je spolupráce s médií na zjištění informovanosti
veřejnosti. Po ukončení soutěže následuje likvidace bezpečnostních a informačníchprvků z trati závodu a úklid v okolí tratě. Likvidace případných škod a vyhodnocení
závodu probíhá až do měsíce prosinec.

Tennin konání: 6-43- října 2M?

Seznam příloh: Charakteristika & Nabídka Příbram

Uveďte seznam příloh. které k žádosti přikiádate

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 3 590 000 Kč

Poiožkový rozpočet projektu
. .(rozepsené celkov& nákla dyl: Personatni naklady (pořadatelé)

950 000 Kč

Odborné služby
1 200 000 Kč

Spotřební materiál (pásky. ohrazení. 200 000 Kč
anitkety)

Ubytování činovníků a pořadtelů
200 000 Kč

Tiskoviny (potřebné k rally)
400 DDD Kč

Nájmy a pronájmy
300 000 Kč

Režijní materiál
200 000 Kč

Cestovné
150 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popis nákladu'l do druhého sloupce "částku
v Kč"

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů 3 300 000 Kč

financování v Kč:

Vlastní podíl žadatele vč. jlny'ch zdrojů 91 %

anoncováni v %:

vyše požadované dotace v Kč: 300 000 Kč
,

. . B
Vyše požadovane dotace v %“ max. 80 % na celkových nákladech

Specifikace nákladů (na co bude dotace Odborná služby jako jsou záchranná služba, hasiči. spojaři,
použitol: časoměřiči. technické zázemí

Uvedte. na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné, věcné
ceny do spots-ží apod.) - ůčei použiti



!. identifikace osob zastupující právnickou osobu 5 Petr _Šeír, předseda, statutární zástupce _ _
uvedenim právního důvodu zastoupení“ Uvedlejméuo a přijmení osoby nebo osol;- opravnenychjednat

' jménem právnické osoby a jejich ÍLlš'řliCl.

_ , k . . . .

2 Identlfl ace osch S mdllem V tem meggi? Podilemje myslet! obchodní podíl die :? Jí zak c. 005209 se.. o

' obchodnich korporacicn, ve znění pozná,-isles předpisu

Spolky — neuvedou se členové spoiler, ale statutární zástupce nebo

osoba oprávněná dle sionovyednat za spolek.

_Amkgovg' společnost — neuvádíjednom ve akcionáře. ale zakladatele

uvedeno v obchodnim rejstříku.

ergslya - nejedná se o obchodní poctil. „r.níor'mace die Dodo 2 a ?. se

nem/eda (neuvádí se družstevním. ale sianrtarni vytrorj.

3. identifikace osob, v nichž má přímýI podíl, a o , _ _ __ _ *
výši tohoto podílu.“ v případě zapsanycn spolku uvedte je. ro nazev.

Žadatel tímto prohlašuje. že ke dni podání žádosti:

- nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu města Příbram,

- nema závazky po lhůtě spíatnosti vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo

zakladatelem,

. má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor ze minulá obdobi.

Žadatet bere na vědomí, že v případě obdržení dotace. ve smyslu zákona č. 1092009 Sb., kterým se mění zákon

&. 215i2004 Sb.. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře a výzkumu a

vývoje. zák. č. 2521'1997 Sb., o zemědělství. ve znění pozdějších předpisů. a zákon č. 218i2000 Sb„ o

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

předpisů, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Žadatel souhlasí se zpracováním ooobnich údajů ve smyslu zákona č. 1002000 Sb., o ochraně osobn ích údajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, jej ich povinnych příiohách,

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinnosti ?. ni plynoucích. Dále souhlasí se zařazením

do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách

města Příbram.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že:

- je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti

a ve všech jejich přílohách,

- se podrobně seznámila s Pravidly pro poskytování dotací a návratnych finančních výpomoci z rozpočtu města

Příbram 0. 1l2016.

- je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných právních důsledků (& 212, zák. č. 40l2009 Sb„

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Povinně přílohy:

1) charakteristika projektu

2) konkretní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli tměstu Příbram).

V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc s ověřenými podpisy tk

tištěné žádosti přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plné moci).

Příloha č.1 - Charakteristikapdf (493321113)

Příloha č.2 - nabidka pribramvpdf (497.9 kB)

Žádost elektronicky podáno 04 „04.201 ? podpis zástupce
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MěÚ Příbram

V Příbramí dne: 2.4.2017 Vyňízuje: Petr Šefr
Naše značka:

Rally Příbram již 37 let neodmyslitelně patří k Příbrami a příbramskému regionu. Jedná se o tradiční soutěžvrally automobilů, poslední podnik v rámci Mistrovství České republiky, který bývá právě kvůli tomu, že jeposlední v roce nejzajímavější, jelikož právě zde se rozhoduje finální umístnění v rámci celého seriáluMistrovství ČR. Rally jako takové patří mezi velice sledované sportovní odvětví. Každoročně náš region navštíví50000 až 70000 fanoušků nejenom : celé ČR, ale i z evropských států. Sestřih : Příbramí je vysílán Českoutelevizí na kanále čr Sport a to v několika opakováních, stejně tak na kanálu Sport 5, což zviditelňuje Příbram.Vroce 2017 jsme zahájili spolupráci 5 iDnes.cz voblasti online vídeopřenosů na internet. Mimo jiné soutěžnavštíví více jak 80 akreditovaných novinářů a fotografů : významných časopisů a motoristických serverů a tonejen z ČR, ale každoročně nás navštěvuji novináři : okolních států.

Uspořádat takovouto soutěž v rámci Mistrovství ČR obnáší mnoho práce a defacto již po skončení jednohoročníku začíná parta 3 lidí připravovat ročník další, v průběhu roku se tento „tým“ roZroste na 3 lidí, kteřív rámci fandovství soutěž připravují. Při samotné soutěží máme však více jak 800 pořadatelů a lidízabezpečujících ostatní činnosti, jako jsou bezpečnostní a záchranná služba, technické zázemí, měření & výpočetvýsledků atd. |< tomu, aby mohla proběhnout příprava a realizace takto velke soutěže jsou zapotřebí peníze.Většinu máme zvlastních zdrojů a to zpronajmů reklamních ploch, ale neustáie se zvyšující nároky nabezpečnost a preciznost organizace nám samozřejmě vše prodražuje.

Petr Šefr

Předseda Autosport idu-bu Roi ' edsedo organizačního výboru
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AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM je registrován v AČR pod registračním číslem 1727, IČ: 22760865
Adresa: Drahíín 165, 261 01 Příbram, Bankovní spojení: 2601003927/2010

www.rally-pribram.cz,
e-rnail: reditelstvi©rally—príbram.cz,

ID datové schránky: cjvv3zh


