
Město Příbram
,odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
V

Zádost o finanční podporu - Rally Příbram

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 17.02.2020

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 27.01.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.44/2020
Rada I. doporučuje ZM

l) schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY
PŘÍBRAM v AČR, č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, na projekt s názvem ,,Rally
Příbram", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní
závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v
AČR, č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč
na projekt ,,Rally Příbram", v souladu s Pravidly o poskytováni dotaci a návratných finančních
výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018,
Usn.č.1034/2018/ZM.

Il. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

17.02.2020.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši ................Kč pro subjekt AUTOSPORT klub rally příbram v ačr,
č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, na projekt s názvem ,,Rally Příbram", a to z kapitoly 777 -
OŠKS za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, č.p.
165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt ,,Rally
Příbram", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuálni dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS
na rok 2020: ANO

V příloze předkládáme žádost subjektu AUTOSPORT KLUB RALLY příbram v AČR, IČO: 22760865,
o poskytnuti indjviduá|nj dotace ve výši 400.000,00 Kč na projekt s názvem ,,Rally Příbram".

Rally Příbram se stala pro příbramský region tradiční soutěží. V minulých letech se jednalo o Mistrovství
ČR v Rally automobilů současných i historických. Vzhledem k tomu, že žadatel v průběhu pěti let
dvakrát odstoupil z pořádání závodů, byla mu Autoklubem ČR zamítnuta žádost o přiděleni Mistrovství
ČR v Rally pro rok 2020. Letošní ročník Rally Příbram se bude konat ve dnech 24.07.-25.07.2020 jako
jednodenní soutěž ve sprintrally a Mistrovství ČR v Rally historický automobilů. Uspořádá-li žadatel
letošní závod, je velká pravděpodobnost, že se Rally Příbram opět vrátí do seriálu Mistrovství ČR
v Rally.



Žadatel by přidělenou dotaci využil na zdravotní zajištění akce (zajištění lékařského dohledu, pronájem
sanitek), bezpečnostní zajištění akce (pronájem a instalace bezpečnostního spojení - vysílačky,
pronájem vyprošťovacích služeb a techniky na rychlostní zkoušky, oploceni servisní zóny -
bezpečnostní plot na letišti, bezpečnostní služba - zajištěni průjezdnosti vozů IZS, bezpečnostní
materiál - zabezpečení jednotlivých rychlostních zkoušek), odměny pro činovníky rychlostních zkoušek
(vedoucí a bezpečnostní zástupci jednotlivých rychlostních zkoušek).

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost na svém jednání dne 21.01.2020. Je toho
názoru, že Rally Příbram je významnou tradiční akci, která se stala nedílnou součástí kulturnIho dění
ve městě a zároveň jeho výbornou propagaci. Nejedná se ale o sportovní akci jako takovou, a proto
komise nedoporučuje podporu z rozpočtu individuálnIch dotací.

Ke dni 17.02.2020 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 |ndividuá|ní dotace volné finanční zdroje ve
výši 500.000,00 Kč. OŠKS nedoporučuje schválit přiděleni dotace z prvku 3718 lndividuáIní dotace
z důvodu nesplněni podmínky nepředvidatelných výdajů.

V případě schváleni by byla dotace hrazena z rezervy města.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených ZM dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2018. Tato podmínka
je žadatelem splněna.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §
10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci
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vážený pane starosto, vážená pani místostarostko,

navazuji na naše osobní jednání ze dne 30. října 2019 a zasílám žádost o finančhí podporu 4 .
ročníku Rally Příbram, která se bude konat jako jednodenní soutěž ve sprintrally a Mistrovství ČR
v Rally historických automobilů ve dnech 24.-25.7.2020.

jelikož jsme jako pořadatelé v průběhu 5-ti let dvakrát odstoupili od pořádání Mistrovství
ČR v Rally (2015 a 2019) z finančních důvodů, byla nám Autoklubem ČR zamítnuta žádost o
přidělení Mistrovství ČR v Rally na rok 2020. Autoklub ČR nám nabídl díky dlouholeté tradici Rally
Příbram možnost pořádat jednodenní soutěž ve sprintrally a zároveň Mistrovství ČR v rally
historických automobilů.

Raj|yy Příbram je tradiční soutěž v pňbramském regionu. V minulých letech se jednalo o
Mistrovství CR v rally automobilů a to jak současných, tak i historických. Šlo o jeden ze sedmi
podniků Mistrovství CR, která se jela jako poslední v celém seriálu. Jak už bylo řečeno, tak v roce
2020 by se jednalo o sprintrally, kterých se v ČR jede také sedm, pro pňbramský region v
netradičním letním terminu. Uspořádáme-li tuto soutěž, tak je vysoká pravděpodobnost, že se
Rally Příbram opět vrátí do seriálu Mistrovství ČR v rally. V případě, že soutěž v roce 2020 ,
neuspořádáme jako sprintrally, tak by se jednalo o definitivní konec za celou tradicí Rally Příbram.

Rally Příbram s 39. tetou tradici každoročně navštíví vÍce jak 50.000 tisíc návštěvníků,
některé internetové servery odhaduji dokonce až 100.000 návštěvníků a příznivců rallysportu a to
nejen z ČR, ale i z okolních států. Soutěže se účastní vÍce jak 120 posádek včetně naši rallyové
špičky. Akreditujeme zhruba 90 novinářů z ČR, ale i ze zahraničí, kteří splňuji náročné požadav!cy
akreditačních podmínek. V posledních letech spolupracujeme s Českou televizí s kanálem CT
sport, kte'ý vysílá upoutávky na Rally Příbram v podobě rozhovorů. Natáčecí štáb bývá přítomen
po celou dobu rally, odkud vysílá několik přímých vstupů jak z tratí rally, tak ze servisní zóny v
podobě rozhovorů s jezdci a organizátory. Po ukončení rally pak vysílá Ct sport celý pořad
věnovaný příbramské rally. V roce 2018 vysílal sestňhy z naší rally i kanál Nova Sport.

Rally Pňbram má kromě významné sportovní události na příbramsku i sekundární přínos
pro region, město Příbram, ale i menší obce ve středočeském kraji. V době rally je téměř nemožné
v celém regionu sehnat ubytování, jsou zaplněné restaurace, čerpací stanice... Pňbram jako
město se skloňuje v televizních pořadech na státních i soukromých televizích, v novinách, v
odborných motoristických časopisech, ale i na sociálních sítích a to nejenom po celé ČR, ale i u
všech našich zahraničních sousedů. Prostřednictvím Rally Přbram propagujeme město Příbram
nejenom po celé ČR a zkušenost ze zahraničí je i taková, že město Příbram znají právě kvůli tomu,
že se tu pořádá tradiční rdly na vysoké úrovni. Setkáváme se s kladným ohlasem i v menších
obcích, kde jsou zastupitelé rádi, že se o jejich obci mluví a všichni registrujI zvýšený turistický
ruch. zvýšené návštěvnosti v odlehlých obcích kraje výužÍvajÍ i místní organizace, které si zřizují s
naší podporou stánky s občerstvením, kde zisk z těchto stánků jde na provoz jednoúivých
spolkových onganizaci.

Rally Příbram je pořádána z valné většiny v okrese Příbram, částí zasahuje do okresu °
Benešov. Rally Příbram v roce 2020 bude mít vÍce jak 70 km rychlostních zkoušek, které jsou na
uzavřených tratích a cca 200km přejezdů za normálního silničnÍho provozu. Spolupracujeme s cca
20-ti obecními úřady v jejichž katastrech tratě rally vedou. Ve většině obcí spolupracujeme i s
mÍstnÍmi organizacemi jako je Sokol, hasiči, fotbalisté atd., které nám pomáhají prostřednictvím
jejich členů v zajištěni bezpečnosti rychlostních zkoušek. Na celou sprintrally je potřeba téměř 400
traťových komisařů a dalších vÍce než 150 lidí, kteří se podňejí odborně na zajištění hladkého a
bezpečného průběhu rally (záchranáři, lékaři, dispečink, spojovací operátoři, technici atd.).

jako pořadatelé Rally Příbram velice dbáme na bezpečnostním zabezpečení
jednotlivých rychlostních zkoušek, důraz klademe na bezpečnost velkého množství návštěvníků,
místních obyvatel, ale i samotných posádek. To je také jeden z hlavních důvodů naši žádosti o
finanční podporu, na bezpečnosti v žádném případě nebudeme šetřit, což byl i důvod zrušeni naší
rally v letošním roce, kdy jsme nebyli schopni sehnat dostatečnou finanční podporu a tím bychom
byli nuceni šetřit právě i na bezpečnosti diváků a posádek. Proto bychom rádi požádali Město
Příbram o finanční podporu pro rok 2020.
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V roce 2020 je plánovaný rozpočet na naší rally cca 3.000.000,-, tudíž se bez pomoci
mateřského města a dalších partnerů neobejdeme.

Tímto bych rád za Organizační výbor 40. Rally Přbram požádal město Příbram o finanční
podporu ve výši 400.000,- Kč, která bude použita hlavně na bezpečností a technické zajištění naší
rally. Zároveň bychom rádi požádali o převzetí záštity nad naší Rally.

Rád bych ještě zdůraznil, že celý Organizační výbor Rally Příbram se věnuje připravě a
pořádáni bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

V Příbrami dne 3. prosince 2019.

Za Organizační výbor 40. Rally Pň"bram
Petr Šefr
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Žadatel: AUTOSPORT KLUB RALLY PŘĹBRAMv AČR
Adresa: Drahlín 165, 26101 Příbram
IČO: 22760865
Název dotační oblasti:
Název projektu:

Veškeré náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v niže uvedenétabulce Specifikace,zdůvodnit jednotlivé
požadované položky
Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady 700000
materiál 620000
vybaveni 50000
kancelářské potřeby 30000
jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby) 1825000
nájemné+ pronájmy 860000
přeprava osob a materiálu 60000
cestovné · 210000
odměny (činovníci FAS, hl. lékař, technici) 70000
propagace generálního sponzora + partnerů 50000
poštovné, telefon 5000
jiné (specifikovat) -Zabezpečeni (sanitky, spojeni) 300000
Pořadateléna RZ 270000

Osobní náklady 465000
mzdy včetně odvodů O
ostatní osobní náklady-(DPP. DPČ) 120000
jiné (specifikovat) Ubytování + strava 200000
Dispečink rally + bezpečnostní delegáti 120000
Kontrolatrati 25000
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Neinvestiční náklady celkem 2990000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdraoje financování projektu)

Příjmy z projektu 1090000
vstupné 30000
z prodeje (programy) 35000
jiné (specifikovat) - pronájmy ploch 25000
Startovné posádek (odhad) 1000000

Další zdroje financování projektu 1500000
vlastní finanční vklad žadatele 120000
dotace od jiných poskytovatelů předpoklad Kraj 100000
příspěvky od sponzorů 1210000
jiné (specifikovat)- předpoklad prodej reklamy 70000

Př(jmycelkem 2590000

Rozdíl mezi nákhady a příjmy

Požadovaná výše dotace v KČ

400000

400000
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Specifikace nákladů - uveďte položky, na které bude dotace využita. Musí se jednat o uznatelné náklady dle Pravidel
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocíz rozpočtu města Příbram č. 2/2018.jednotllvé položky
konkretizujte (např. materiál -výtvarné potřeby, apod.).

Položka odůvodnění (se zřetelem na obsah projektu)
Pronájem sanitek a doktorů Bezpečnostní zabezpečenitrati cca 150000,-
Pronájem a instalace bezpečnostiho spojeni Vysílačky na pozicích jednotlivých rz cca 90000,-
ASR Autoklubu ČR Vyprošťovacítechnika na RZ cca 60000,-
Oplocení servisní zóny Bezpečnostnl plot na letišti cca 50000,-
Bezpečnostnislužba na příjezdech zajištěni průjezdnosti vozů izs cca 50000,-
DPD činovníci rychlostních zkoušek Vedoucí a bezpečnostní zástupci jednotlivých rz 100000,-
Zabezpečeni jednotlivých rz Bezpečnostní materiál apod. 100000,-

VPříbrami dne:4.12.2019
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Podpis žadatele: Petr Šéf' 'l RT Klih
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