
Mesto Príbram
Odbor ekonomický

Pro jednániZM
dne: 04.11.2019

Název bodu jednání:
Žádost o návratnou financní výpomoc od žadatele SK SPARTAK Príbram, spolek, lC: 61904899

Predkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada mesta

Ing Venuše Štoch ova, vedouc' OE

v RM dne 30.09.2019 bod 11), R.usn.c.929/2019

Text usneseni RM: Rada d o p o r u c u j e ZM schválit poskytnuti návratné financní výpomoci ve výši
450.00,00 kc pro subjekt SK SPARTAK Príbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Príbram ll, ICO: 61904899
na požadovaný úcel ,,Nákup traktoru-sekacky pro údržbu areálu SK SPARTAK Príbram", s návratnosti do 6 let
v pravidelných rocních splátkách.

Napsal: jana Rychlá

Návrhy na usneseni:
zm schvaluje - neschvaluje
poskytnuti návratné financní výpomoci ve výši 450.00,00 kc pro subjekt SK SPARTAK Príbram, spolek,
Žižkova 694, 261 01 Príbram ||, ICO: 61904899 na požadovaný úcel ,,Nákup traktoru-sekacky pro údržbu
areálu SK SPARTAK Príbram", s návratností do 6 let v pravidelných rocních splátkách.

Duvodová zpráva:
Dne 02 09.2019 byla mestu Príbram dorucena žádost cj.: MeUPB 82797/2019 o návratnou financní výpomoc
450.000,00 Kc od žadatele SK SPARTAK Príbram, spolek, lC: 61904899 na požadovaný úcel ,,Nákup
traktoru-sekacky pro údržbu areálu SK SPARTAK Príbram".

Postup mesta Príbram pri poskytováni výše uvedených penežních prostredku upravuji Pravidla
pro poskytováni dotaci a návratných financních výpomoci z rozpoctu mesta Príbram c. 2/2018.
Dle clánku 2, odstavce 8. ,,O celkovém objemu financních prostredku, které budou v rozpoctu mesta Príbram
na jednotlivé typy podpor vycleneny v rámci príslušného období, rozhodne Zastupitelstvo mesta Príbram (dále
jen ,,ZM"). V prípade, že ZM na podpory neschváli žádné financní prostredky, nebudou podpory poskytnuty."
Dle clánku 15 ,,Podané žádosti posuzuje Financní výbor ZM, který vecne hodnoti formálne zpusobilé žádosti,
zejména z hlediska úcelu, na které je NFV požadována."

V rozpoctu na rok 2019 nebyly schváleny žádné financní prostredky na poskytováni návratných financních
výpomocí, tj. bezúrocných zápujcek z rozpoctu mesta.

Žádost byla zaslána elektronicky prostrednictvím e-mailové pošty všem clenum Financního výboru zm i panu
místostarostovi. Financní výbor dne 11.09.2019 na svém zasedání projednal žádost o návratnou financní
výpomoc od žadatele SK SPARTAK Príbram, spolek, lC: 61904899 a po vzájemné diskusi se všichni pritomnÍ
shodli na tom, že nedoporucí žádost ke schváleni ZM s tím, že doporucí, aby si žadatel podal žádost
o zápujcku z Fondu zápujcek - viz text usneseni:
FV usn. c. 31/2019
FV nedoporucuje Zastupitelstvu mesta Príbram žádost spolku SK Spartak Príbram schválit s tím,
že doporucuje žadateli požádat o zápujcku z Fondu zápujcek.

Príloha:
Žádost o návratnou financní výpomoc cj.: MeUPB 82797/2019





Žádost o návratnou financní výpomoc na r. 2019

TÉMA:

OBLAST:
Návratná financní výpomoc
Návratná financní výpomoc

Žádost císlo NFV00001 ? C

Název projektu - akce

Nákup traktom- sekacky pro údržbu areálu SK Spartak Príbram

W

žadatel

Název, SK SPARTAK Príbram, spolek
Název uvádejte presne podle zrizovací listiny nebo platné registrace

JC, 61904899

DIC, CZ61904899

E- mail:

K(c?ntaktní údaje " Q-- . ,' ' ' -..-. ... , .;-- -.-. .' ..- .r , ' '

Ulice: ŽIžkova
pokud obec ulice nemá, vyplnte název obce

Císlo orientacní: 694

Císlo popisné: 694

PSC, 26101

Obec: Príbram íl

Obec s rozšírenou pusobnosti: ... . . _
obec s rozsirenou pusobnosti ORP

Okres:

Pošta:
Telefon:

Fax:
VVWVV, www.skspartak.cz



. .

t
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,

Korespondencní adresa \
\

Adresát:

Ulice: pokud obec ulice nemá, vyplnte název obce

\

Císlo popisné:

PSC:

Obec:

Obec s rozšr'enou pusobností: ... . .=
obec s rozslrenou pusobnosti ORP

Okres:

Pošta: -.,,i

Predcfslí úctu:
Cfsfo úctu,

Banka:

TM pred: ing.

jméno: Vladimír

príjmení: Knájícek ·, .,

Titul za:
Funkce: pmzident

i:',,.' , '". ;"';r," -.'Z ',. ;. -'.42 - l . , .. . - T , ·". . ' .. b

Titul p"ed:
jméno: Mimslav

prqmení, Bodnár

Titul za: .
Funkce: tajemník

g ·

projekt

Strucný obsah projektu, Nákup traktoru- sekacky pro údržbu areálu SK SPARTAK Príbram.

potrebujeme rozložit splátky ideálne do 10 let, pokusíme se maximálne zkrátit tuto
dobu. Odhad je na 6-8 let pn optimálním vývoji zajištenf vlastních zdroju.
Strucný popis projektu (podrobnejší popis bude prIlohou žádosti)

Osoba odpovedná za Králícek Vladimir, ing.
realizaci projektu:

Popis cinnosti žadatele: Sportovní cinnost



Požadovaná cástka:

Úcel použiti:

Termín:

Lhuta pro navrácení penežních prostredku:

výše jednotlivých splátek:"

Oduvodnení žádosti:

Seznam príloh:

450 000

Nákup traktoru- sekacky
Uvedte Úcel, na který chcete penežní prostredky použit
2019 YÚ,,h. ""'
45 000 ro C'.

stávající traktor presluhuje a vyžaduje velké inv tice do oprav

Uvedte seznam príloh, které k žádosti prikládáte

Žadatel bere na vedomi, že v prípade obdrženi dotace, ve smyslu zákona c. 109/2009 Sb., kterým se mení
zákon c. 215/2004 Sb., o úprave nekterých vztahu v oblasti verejné podpory a o zmene zákona o podpore
výzkumu a vývoje, zákon c. 252/1997 Sb., o zemedelství, ve znení pozdejších predpisu, a zákon c. 218/2000 Sb.,
o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejíckh zákonu (rozpoctová pravidla), ve znení pozdejších
predpisu, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údaju ve smyslu zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o
zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu, uvedených v této žádosti, jejích povinných prílohách, ve
smlouve o poskytnutí dotace a pri plneni povinnosti z ni pfynoucich. Dále souhlasim se zarazením do databáze
poskytovatele a se zvei\ejnenlm identifikacních údaju a výše dotace na internetových stránkách mesta Príbram.

Prohlašuji, že jsem osoba odpovedná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údaju
uvedených v této žádosti a ve všech jejich prílohách.

Žadatel tímto prohlašuje, že nemá v dobe podpisu tohoto prohlášeni závazky po lhute splatnosti vuci státu, ani
vuci USC (územne samosprávné celky), nemá v dobe podpisu tohoto prohlášení závazky po lhute splatnosti vuci
rozpoctu mesta Príbram, ani vuci organizacím jim zrízeným ci založeným. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že
je oprávnena ucinit toto prohlášeni a je si vedoma možných právních dusledku (§ 212, zák. c. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znení pozdejších predpisu).

Je- ii žadatel právnickou osobou, musí žádost obsahovat identifikaci:
1. osob zastupujÍcÍch právnickou osobu s uvedením právního duvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobe,
3. osob, v nichž má prímý podíl, a o výši tohoto podílu.

V prípade zastoupeni žadatele na základe plné moci, musí žádost obsahovat tuto pInou moc s overenými
podpisy (k tištené žádosti priložte originál plné moci, do elektronické priložte scan originálu plné moci).

Požadované prílohy
l.) popis projektu
2.) nabídka reciprocního plnení
3.) položkový rozpocet (formulár k dispozici na webu mesta Príbram)

Príloha C.1 - Popis projektu - traktor a sekacka.pdf (311.91 KB)
Príloha C.2 - Reciprocní plnení - údržba areálu.pdf (307.93 KB)
Príloha C.3 - Dotace položkový rozpocet Ill - traktor.pdf (602.75 KB)

Žádost elektronicky podána 30.08.2019





Žadatel: SK SPARTAK Príbram, spolek

Adresa: ŽiŽkova 694, Príbram

ICO: 61904899

Název dotacní oblasti: Návratná financní výpomoc

Název projektu: Nákup,traktoru-sekacky pro údržbu areálu SK SPARTAK Príbram

Náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v níže uvedené tabulce Specifikace zduvodnit jednotlivé

požadované poloŽky

Druh výdaje
_ ,_ predpokládaná výše výdajeMateriálové náklady 450 000

materiál - stroj 450 000

vybaveni O

kancelárské potreby O

jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby) O
nájemné O

preprava osob a materiálu

cestovné O

odmeny (napr. úcinkujíchn, trenérum,.....) O

propagace O
poštovné, telefon O

jiné (specifikovat)

Osobní náklady O

mzdy vcetne odvodu
ostatní osobní náklady (OPP. DPC)

Pocet osob:

jiné (specifikovat)

Neinvesticní náklady celkem 450 000

Predpokládané príjmy (predpokládané zdroje financování projektu)

príjmy z projektu " " "" O

vstupné O

z prodeje O

jiné (specifikovat)



Další zdroje financování projektu "" '"" " " """"""r:_ m _ "" O

vlastnKínancni vklad žadatele O

dotace od jiných poskytovatelu

príspevky od sponzoru

jiné (specifikovat)

príjmy celkem O

Rozdíl mezi náklady a príjmy

Požadovaná výše dotace v KC

450 000j

Y

Specifikace nákladu - uvedte položky, na které bude dotace využita (v souladu s uznatelnými náklady podle

Pravidel o poskytováni dotaci a návratných financních výpomocí z rozpoctu mesta Príbram C. 2/2018).

jednotlivé položky konkretizujte (napr. materiál - výtvarné potreby, apod.).

Položka oduvodnení (se zretelem na obsah projektu)

Traktor - sekacka Údržba areálu, zastávky BUS, parkovište

V Pribramidne: 29.8.2019
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rŽadatel: S Z ST A (l "P a s'p' Lq- Q-
Adresa: ä 1]Á"OU q ( "M DuaÄ^m

=,!1,=n·: ,pzo L/deu>1

Náklady - nutno vyplnit oba sloupce a v níže uvedené tabulceSpecifikace zduvodnit jednotlivé požadované

položky

Druh výdaje predpokládaná výše výdaje

Materiálové náklady O

materiál

vybavení

kancelárské potreby

jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby) O

nájemné

preprava osob a materiálu

odmeny (napr. úcinkujíchn, trenérum,.....)

propagace
poštovné, telefon

jiné (specifikovat)

Osobní náklady O
mzdy vcetne odvodu
ostatní osobní náklady (OPP. DPC)

Pocet osob:
jiné (specifikovat)

Neinvesticní náklady celkem O

Investicní náklady O

zarízenI

prumyslové a technické vybaveni ,"-t 50 oou -

nemovitý majetek l

jiné (specifikovat)

Investicní náklady celkem O

Náklady celkem O '
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l Predpokládané príjmy (predpokládané zdroje financování )

- ——

Další zdroje financování projektu O

vlastnIfinancní vklad žadatele

príjmy od jiných poskytovatelu

príspevky od sponzoru

jiné (specifikovat)

príjmy celkem O

Rozdíl mezi náklady a príjmy

Požadovaná výše nfv v kc

450 U'ó/ q-

45Dooq/—

Specifikace nákladu - uvedte položky, na které bude NFV využita

Položka oduvodnení
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V Príbrami dne: ,"t ,. q. Zoi q '°'""""""





Popis projektu

Projekt zabezpecí naplnení provozu a správy areálu SK SPARTAK Príbram.

:de o základni stroj pro provoz areálu. Soucasný je z roku 2006 a tudíž jeho údržba stojí velké
inance a je omezována údržba opravami.



ReciprocnÍplnení

Nabízíme:

- Poskytovat areál ZŠ a SŠ v Pnbmni pouze za nákladové prostredky
- Realizaci celorocního úklidu protilehlé zastávky, prilehlých chodníku a parkovište i

v zimním období

- Realizaci celorocního úklidu parku na Sebastopolském námestí pod SPARTAKem
v soucinnosti s TS mesta Príbram


