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Text usnesení RM:

R.usn.o.1186f201?

Rada there na vědomí

žádost SK Spartak Příbram, spolek, 0 individuální dotaci na projekt „Nákup traktoru —

sekačkf'.

Il. nedoporučuje ZM

schválit žádost SK Spartak Příbram. spolek, 0 individualní dotaci na projekt „Nakup traktoru —

sekačky“ z důvodu, že nákup dlouhodobého majetku je dle Pravidel o poskytování dotací a

nevratných flnančnlch výpomocí : rozpočtu města Pflbram č.1!2016, článek 7, bod 4a)

neuznatelným nákladem.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZM neschvaluje poskytnutí individuatnl dotace pro SK Spartak Příbram, spolek, zdůvodu. ze nakup

* dlouhodobého majetku je dle Pravidet o poskytování dotací a nevratných ňnanénlch výpomocí

: rozpočtu města Příbram č.2!2017, článek 7, bod da) neuznatelným nákladem.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme žádost spottovnf organizace SK Spartak Příbram, spolek, o poskytnutí

individuální dotace ve výši 400.000,00 Kč na projekt s názvem „Nakup traktoru - sekačky".

Přidělenou dotací by žadatel využil k nákupu traktoru — sekačky značky John Deer v předpokládané

hodnotě cca 40000000 Kč. Stávajlcl traktor — sekačku pořídil subjekt SK Spartak Příbram. spolek.

: dotace přiznané méstem Pribram v roce 2006. vzhledem ke značnému opotřebení je třeba nahradit

tento traktor— sekačku novým strojem.

Pravidla o poskytovanl dotací a nevratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.2f2017,

článek 7, bod da), nepovolují nakup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dle defmice

zákona č. 586t1992 Sb.. o daních z příjmů, v platném znění). 2 tohoto důvodu OŠKS nedoporučuje

žádostí SK Spartak Příbram, spolek. vyhovet.

Ke dni 22.01.2018 nejsou na kapitole 77? — OŠKS volné finanční zdroje. SK Spartak Příbram,

spolek, může požádat méato Příbram o půjčku z fondu oprav a modernizace.

Dle zák. č. 25032000 Sb. o rozpočtových pravidiech územních rozpočtů, v platném znění, 5 10a. odst.

(4) nevyhoví-Ii poskytovatel zadosti, sdéll bez zbytečného odkladu žadateli. že jeho zadosti nebylo

_ vyhověno & důvod nevyhovéni žádosti,

Příloha: žádost o individualnl dotaci
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K projednání v Radě města a násiedně na Zastupitelstvu města Příbram

Žadatel: SK SPARTAK Příbram, spoíek, Žižkova 594, Příbram, Ičo 61904899

Zastoupen : Králíček Vladimír, prezident SK SPARTAK Příbram, spolek — statutár

Účel: Žádost o dotaci na traktor - sekačku SK Spartak Příbram

Chceme požádat Radu a následně Zastupitelstvo o účelovou dotaci na traktor - sekačku.

\ SK SPARTAK Příbram má od města Příbram dlouhodobě pronajatý areál. Vzorné se o něj stará a celý

areál je chloubou města Příbram a všichni návštěvníci zápasů a turnajů jej velmi kladně hodnotí.

Pro údržbu areálu je potřeba technika a zcela zásadníje použití traktoru.

V roce 2006 jsme si pořídili kvalitní traktor John Deere. Město Příbram nám na něj poskytlo účelovou

dotaci ve výši Kč 350 000. Traktor stál cca 450 000. Během těch 12 let jsme k němu pořídli další

přídavná zařízení potřebná pro údržbu.

Traktorjsme vzorně udržovali a odvedl skvělou prácí. Používali jsmejej i k údržbě chodníků okolo

SPARTAKu, ulice směrem ke Svaté Hoře a přilehtěho parkoviště. Zejména v zimních měsících při

úklidu sněhu.

V současné době není ptně dostačujícíjeho výkonnost a zejména opotřebeníje vyšší a tudíž jeho

provoz stojí díky opravám větší finanční náklady a výpadky v péči o areál. Což nás vede téměř

k nutnosti pořídit si nový a výkonnější traktor. Bohužel k tomu nemáme žádné volně finanční

prostředky.

Proto se obracíme na město Příbram o poskytnutí účelové dotace na nákup tohoto traktoru-sekačky.

_ Máme možnost si jej pořídit jako téměř zcela nový v podobě referenčního předváděcího traktoru

: výstav. Chceme opět kvalitu a tudíž značku John Deere.

Předpokládaná cena je cca Kč 400 000 a dalších Kč 100 000 na příslušenstvP—radlice, zametací válec,...
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Vzhledem !( absenci jakékoliv částky na pořízení chceme Radu a následně Zastupitelstvo města

Příbram požádat o účelovou dotaci ve výši Kč 400 000.15me si vědomi, že jeto relativně vysoká

částka, ale jsme přesvědčeni, že nalezneme pochopení pro náš záměr. Jsou možná následující řešení:

Ideální

Najdeme plné pochopení a město Příbram nám vyjde maximálně vstříc a poskytne nám na nákup

účelovou dotací ve výši Kč 400 000.

Poloidealní

Najdeme pochopení a město Příbram nám vyjde vstříc a poskytne nám na nákup účelovou dotaci ve

výši Kč 200 000 a poskytne nám účelovou půjčku ve výši Kč 200 000 na 5 let s ročním úročením 2.5

procenta (čtvrtletní splatnosti).

.Iako reciproční plnění za poskgnutí dotace zabezpečíme:

— Úklid autobusové zastávky

— Úklid chodníku podél SPARTAKu — Žižkova ulice

— Zimní úklid sněhu v ulice ke Svaté Hoře Na Leštině po dohodě s TS

- Zimní úklid sněhu na protiíehlém parkovišti

- úklid parku na Sebastopoíském náměstí po dohodě s TS

Časově by bylo ideální pořízení do konce roku 2017 nebo počátkem roku 2018.

Děkujeme za zvážení naší žádosti a věříme v kíadné posouzení
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