Město Příbram

__

Pro jednání ZM

odbor: školství, kultury a sportu

| Dne: 19.06.2017

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci (38. ročník Rally Pribram)
Předkládá:

Rada města

Zpracovat:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno:

v RM 29.05.2017

-

Text usnesení RM:
R.usn.č.573!2017
Rada |. bere na vědomí
žádost sportovní organizace AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR o poskytnut
í dotace

na 38. ročník Rally Příbram,
Il. u k | a d a
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
19.06.2017.
Napsala: Dagmar Janous
Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
1) poskytnutí individuální dotace ve výši

Kč pro AUTOSPORT KLUB Rally Příbram

vAČR, Drahlín 165, 261 01 Příbram, IČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally
Příbram“, a to
z kap. ???—OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
& organizacím jím

zřízeným či založeným,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s AUTOSPORT KLUB Rally Příbram vAČR, Drahíín
165, 261 01
Příbram, IČ 22?60865, na projekt s názvem „38. Rally Příbram", o poskytnutí dotace
ve výši
Kč na projekt „38. Rally Příbram", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a

návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1í2018 přijatými ZM dne 27.06.201
6,
usn.č.503í2016řZM.
nebo

neschvaluje
poskytnutí individualni dotace pro AUTOSPORT KLUB Rally Příbram vAČR, Drahlín 165, 261 01

Příbram, íČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally Příbram", z důvodu

.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme žádost sportovní organizace AUTOSPORT KLUB Rally Příbram
v AČR o
poskytnutí individuální dotace ve výši 20000000 Kč na projekt s názvem „38.
Ralíy Příbram". Jedná
se o tradiční acute—ž automobilů, kterou každoročně vrcholí Mistrovství
České republiky. Při této

příležitosti navštíví nás region 50 až 70 tisic fanoušků nejen z ČR, ale i ze zahraničí.
Vroce 2017 AUTOSPORT KLUB Rally Příbram vACR již požádal o dotaci na stejný
učet. Jeho
žádost byla projednána na zasedání zastupitelstva dne 22.05.201?, které svým usn. č.734í20
17íZM
rozhodlo o přidělení dotace ve výši 100.000,00 Kč. Vzhledem k vysokým předpokládaným
nákladům
na akci se žadateí rozhodl podat další žádost o dotaci. Žádost, charakteristika projektu,
nabídka
reoipročního plnění a zdůvodnění žádosti jsou přílohou tohoto materiálu.
Ke dni 02.05.2017jsou na kap. 777 — OŠKS dostatečné finanční zdroje.
Dle zák. č. 250í2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
zneni, & 10a, odst.
(4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdeli bez zbytečného odkladu žadateli,
že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovení žádosti. Příloha: žádost o individuální dotaci, charakteri
stika projektu,

nabídka recipročního pinění, průvodní dopis
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Žádost o individuální dotaci
TÉMA:
OBLAST:

individuální dotace 2017
individuální dotace

Žádost číslo IDODO58

38. Rally Příbram

Žadatel

-

- -

-

Základní infomace
Název: AUTOSPDRT KLUB Rally Příbram v AČR

,

Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo
platné registrace
IČ:

mc;

22760865

(222760665

E-maíl:

Kontaktní údaje
Ulica:

Drahliri

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 165
PSČ: 26101
Obec:

Příbram

Obec s rozšířenou působností:

„

i

,

obec s rozšířenou pusobnosti = ORP

Okres: Příbram
:
Pošta:

Příbram

Telefon; 777140013

Fax: 318633131
www;

_

www.ralIy—pribram.cz

Korespondenční adresa

Ulice:
;

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo popisné:

PSČ:
54
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Obec:

Obec s rozšířenou působností:

a
obec s rozšířenou pusobností : ORP

Okres:
?

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 2601003927
Banka: 2010 - no banka, a.s.

Statutární zástupce
Titul před:
Jméno:

Petr

Příjmení:

ŠEff

.

Titul za:
Funkce:

statutární zástupce

Další statutární zástupce
T'ltul před:

Jméno:
?

Přijmení:
Titul za:
Funkce:

,

Projekt
Stručný obsah projektu:

Automobilová soutěž Rally Příbram patří k největším motoristickým

podnikům v celé ČR. vetšina ročníku byla zařazena do nejvyšší
?

kategorie mezinárodního mistrovství ČR, takže tvoří důležitý článek

seriálu, do kterého patři všechny významné soutěže v ČR. 38. ročník
v roce 2017 bude také součástí seriálu Mistrovství ČR v
automobilové rally, Prudce rostoucí náklady na bezpečnost v

posledních letech způsobují pořadatelům nesmírné potíže a je
ohrožena existence podniku. Rally jsou v celém světě velice
populární sportovní disciplínou, jsou množstvím účastníků ;přimých—

,

t.j.členů týmů, tak pasivních tj. diváků; ekonomickým řenomenem
pro region, ve kterém se realizují. Každoročně navštěvuje naši rally
více jak 50000 diváků, kteří jsou nejenom ekonomickým přínosem

_

pro region.

odůvodnění žádosti
;Š

popis činnosti žadatele: Závod takového rozsahu je nutné připravovat několik měsíců. S 38.

:

ročníkem začínáme již nyní. téměř rok před akcí. Nejde jen o
nalezení vhodných trati, ale o zdlouhavá a náročná jednání s
jednotlivými obcemi, na jejichž katastru chceme závodit, jednání 5
vlastníky komunikaci, s pracovníky CHKO a MZP, se členy

?

občanských iniciativ, s dopravci a představiteli cirkvi. Následuje
administrativní příprava, tisky programů p|akátů,b,ezpečnostních
pokynů a informed, itinerářů a jízdních výkazů. Duležitá je
spolupráce s médií na zajištění informovanosti veřejností. Po
ukončení soutěže následuje likvidace bezpečnostních a informačních
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prvků z trati závodu a úklid v okolí tratě. Likvidace případných škod

_

a vyhodnocení závodu probíhá až do měsíce prosince.

:

Termín konání: 5- - 3- října 2017
Seznam příloh:

Charakterístika, Nabidka Příbram a VySvětleni

Uvedte seznam příloh, které |< žádosti přikládáte

|;

Financování projektu .

..

Celkové náklady projektu:
í
,

.

.

. „

.

-

.

.

.

3 600 000 Kč

Položkový rozpočet projektu
(rozepsané celkové
nákladyh

. . naklady
.
.
Personalni
(poradatele.)

Odborné služby

ř
950 000 Kc„

_

1 200 000 Kč

_

Spotřební materiál (pásky,

í

ohrazení, anitkaty)

200 000 Kč

Ubytování činovníků a pořadtelů

200 000 Kč

Tiskoviny (potřebné k rally)

400 000 Kč

Nájmy a pronájmy

300 000 Kč

Režijní materiál

200 000 Kč

Cestovné

150 000 Kč

;

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého stoupce

'

"částku v Kč"

!.
Vlastni podíl žadatele vč.
jiných zdrojů financování v 3 400 000 Kč

'
_

Kč:

:

vlastní podíl žadatele vč.
jiných zdrojů financování v

94 %

.

%:

Výše požadované dotace v Kč:

i

200 000 KČ

Výše požadované dotace v %: 5
max. 00 % na celkových nákladech

Specifikace nákladů (na co

Nájmy, pronájmy, tiskoviny (potřebné k rally). spotřební

'

bude dotace použitím material
;

Uvedte, na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.) - účel použití

identifikace právnické osoby

;

.

1. Identifikace osob zastupující právnickou Petr Setr, předseda, “?T-"tém “&“"ch
osobu 5 uvedením právního
důvodu

zastoupení:

Uvedte jméno a přijmení osoby nebo osob

-

oprávněných jednat jménem právnické osoby a
jejich Funkci.

=

2. Identifikace osob s podílem v této
5
;

právnické osobě:

Podii'em je myšlen obchodní podií dle 5 31 zák. č. 90/2012
50., o obchodni-cn kamarada—li, ve znění pozdějších předpisů.
M- neuvedou se číenové spoíku, aíe statutární zástupce

.

nebo osoba oprávněná o'íe stanov jednat za spoiek.

7.4
1/1

"i

"JP-17 It!-V)

__

TISlgňj Žádost o individuální dotaci ] DOTACE [město Příbram | dr.-tac...

*

http:„dotace.pribram-citycz/detailíoblast-individualni-dotacefíndív

Aktiová sggíečnosf - neuvádi'jednotíivé akcionáňe, alle
zakladatele uvedené v obchodním rejstříku.
Dg'stva - nejedná se o obchodní podíl. infomace dle bodu

2, a 3. se neuvedla (neuvádí se družstevníci, ale statutární

výbor),

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,
a o výši tohoto podílu:

'
V případě zapsaných spolků uvedte jeho název.

Žadatel tímto prohlašuje, že ke dni podání žádosti:
,

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

- nemá závazky po lhůtě splatností vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram
zřizovatelem nebo zakladatelem,
- má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období.
Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109,12009 Sb., kterým
se mění zákon č. 21572004 50., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře a výzkumu a vývoje, zák. č, 2531997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpiosů, & zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o o změně některých souvisejících
zákonu (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bude zapsán do centrálního registru
evidence podpor malého rozsahu.
_5

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této

_

_"

;

žádosti, jejich povinných přílohách, ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění
povinností z ni plynoucích. Dále souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách města Příbram.

Í

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 nevratných finančních výpomoci :
rozpočtu města Příbram č. 1f2016,
-je oprávněna učinit toto prohlášeni aje si vědoma možných právních důsledků (g 212, zák. č.

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

í '---ilinp_'-' ['\r-ijt'y

1) charakteristika projektu
2) konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).
V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc 5 ověřenými
podpisy (k tištěné žádostí přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plné moci).

Příloha č-1 ' nabilik.o.P.i'l_t_l_raií_i.-_o£—lí (4929 kB)
příloha č.2 - C_Jharalgtgrlstíjgpgf (493. 32 kB)
Příloha č.3 - Vysvětlení-205 (195. 72 kB)

Žádost elektronicky podána 24.05.2017

„,

podpis statutárního zástupce

„....„......_

a,„. f — ' -— - "%

„'

Vážený pane místostarosto,

děkuji Vám za informaci o rozhodnutí zjednání zastupitelstva ze dne 22.5. 2017 ohledně naší
žádostí o individuální dotaci na částku 300.000 Kč.
Jak jste mne informoval, jedním z důvodů neposkytnutí dotace v plné výši, je neuhrazená
faktura číslo 0201166513, se splatností 24.10.2011 na celkovou částku 5250 Kč, kterou

vystavila příspěvková organizace SPORTOVNÍ ZAŘIZENI MĚSTA PRIBRAMI . Tato
faktura byla vystavena na základě objednávky od pana Tomáše Fialy, který byl tři roky
ředitelem klubu Rally Příbram Klub v ACR, kde tento klub byl i pořadatelem tří ročníků
Rally Příbram.

Za 3?. ročníků Rally Příbram se v pořádání vystřídalo několik různých klubů, za kterými
stálo mnohojinych osob. AUTOPORT KLUB RALLY PRIBRAM v AČR přes/zal
pořádání od p. Fialy, resp. od jeho klubu od ročníku 2012. Bohužel p. Fiala svým jednáním
poškodil dobré jméno Rally Příbram tím, že v mnoha případech nedostál svým závazkům.
Neuhradil za ročník 2011 mzdu některým organizátorům, nenechal opravit komunikace v
katastrech více obcí i když se k tomu zavázal.
Náš AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR je pořadatelem od roku 2012 a
dostává všem závazkům & slibům, hradíme veškeré faktury, opravujeme silnice a velmi mne
mrzí, že nás zastupitelé s prominutím "hází" do jednoho pytle s předchozím pořadatelem p.
Fíalou, který Rally Příbram nepřinesl dobré pořadatelské jméno.
V této době už máme většinu povolení, nebo zatím schválení zastupitelstvem z malých obcí,

kudy vedou trasy rychlostních zkoušek (Křečovice, Dublovice, Nestrašovice, Hvožďany,
Svojšice atd.).
Za dobrou spolupráci s obcemi může samozřejmě i dodržování našich úmluv a to i v opravě
silnic lll. Třídy v majetku některých obcí, které provádíme před i po rally a tím obcím
pomáháme udržet tyto silnice průjezdné de facto celoročně.
V každém případě necítíme žádnou povinnost uhradit předmětnou fakturu, která nevznikla
jednáním našeho klubu, ale v rámci narovnání vztahů mezi zastupiteli 3 Rally Příbram jsme
ochotni tuto fakturu za p. Fíalu uhradit a zároveň požádat zastupitele o přehodnocení svého
usnesení ze dne 22.5.2017.
Jak jižjsem psal3 Rally Příbram je jedním ze sedmi podniků Mistrovství ČR v rally,jako
například Rally Sumava, kde každoročně město Klatovy přispívá částkou 1.000.000,- Kč,

dalšíje Český Krumlov, Zlín. ..
Bohužel, schválená dotační částka 100.000 Kč nestačí k tomu, abychom 38. ročník úspěšně

uspořádali, & za těchto okolností nebude Rally Příbram uskutečněna.

V Příbrami dne 24.5.2017
Petr Šefr
předseda AUTGSPORT KLUBU PŘÍBRAM v AČR
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MěÚ Příbram

V Příbrami dne: 2.4.2017

Vyňzuje: Petršefr

,

Naše značka:

Rally Příbram již 37 let neodmyslitelně patří k Příbrami a příbramskému regionu. Jedná se o tradiční soutěž
vrally automobilů, poslední podnik vrámci Mistrovství České republiky, který bývá právě kvůli tomu, že je

poslední v roce nejzajimavější, jelikož právě zde se rozhoduje finální umístnění v rámci celého seriálu
Mistrovství ČR. Rally jako takové patří mezi velice sledované sportovní odvětví. Každoročně náš region navštíví
50000 až 70000 fanoušků nejenom zcelé ČR. ale i z evropských států. Sestřih zPříbrami je vysílán Českou
televizi na kanále ČT Sport a to v několika opakováních, stejně tak na kanáíu Sport 5, což zviditeíňuje Příbram.

Vroce 2017 jsme zahájili spolupráci 5 iDnes.cz voblasti online vídeopřenosů na internet. Mimo jiné soutěž
navštíví více jak 80 akreditovaných novinářů a fotografů z významných časopisů a motoristických serverů a to
nejen z ČR, ale každoročně nás navštěvují novináři : okolních států.
Uspořádat takovouto soutěž vrámci Mistrovství ČR obnáší mnoho práce a defacto již po skončení jednoho
ročníku začíná parta 3 lidí připravovat ročník další, v průběhu roku se tento „tým“ rozroste na 8 lidí, kteří
v rámci fandovstvl soutěž připravují. Při samotné soutěži máme však více jak 800 pořadatelů a lidi
zabezpečujících ostatní činnosti, jako jsou bezpečnostní a záchranná služba, technické zázemí. měření a výpočet
výsledků atd. Ktomu, abv mohla proběhnout příprava a realizace takto velké soutěže jsou zapotřebí peníze.
Většinu máme zvlastních zdrojů a to zpronájmů reklamnich píoch, ale neustále sezwšující nároky na
bezpečnost a preciznost organizace nám samozřejmě vše prodražuje.

Petr Šefr
Předseda Autosport Klubu Rolly Příbram o předseda organizačního výboru

AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM je registrován v AČR pod registračním číslem 1727, IČ: 22760865
Adresa: Drahlín 165, 261 01 Příbram, Bankovníspojeni: 2601003927/2010
www.rally-príbram.cz, e—mail: reditelstvi©rally-pribram.cz, ID datové schránky: cjvazh
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MěU Příbram

v Příbrami dne: 2.4.2017

Vyřizuje: PetrŠefr

Naše značka:

—-————..———__—___—_____—_—_
Jak bylo uvedeno v charakteristice naší rally, naši soutěž navštěvuje každoročně 50000 — 70000 fanoušků : celé
ČR, ale iz okolních států. To se každý rok objeví ve ůnančních příjmech většiny podnikatelů, zvláště pak v oblasti
stravování a ubytování. V době před rally a rally samotné není možné sehnat v Příbrami a okolí ubytování, jsou
plné restaurace.

Slavnostní start na Náměstí T.G.M. navštěvují tradičně stovky lidí. Každoročně akreditujeme kromě České
televize více jak 80 novinářů a fotografů, kteří o Příbrami píší, publikují fotografie, videopřenosv, což
zvíditelňuje Příbram samotnou i náš příbramský region.
Byli bychom velice rádi, pokud by nám představitelé města Příbrami zahájili oficiálně soutěž na předstartovní
show na Náměstí T.G.M., která probíhá v pátek před soutěži v odpoledních hodinách, Pro letošnírok zvažujeme
icíl na rampě na Náměstí T.G.M., kde bychom opět rádi uvítali představitele Města při předávání cen a
pohárů
nejlepším posádkám.
Jak již jsem výše popsal, naše reciproční nabídka je zviditelnění města Příbrami a příbramského regionu v rámci

ČR a okolních států, což sekundárně má vliv na zvýšeníturistickěho ruchu v našem regionu.

Petr Šefr
Předseda Autosport klubu Rolly Příbram (: předsedo orgonízočnlho výoom
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