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Město Příbram
Odbor: ekonomický

Název bodu jednání:

Zádost o návratnou finanční výpomoc

Pro jednání ZM
dne : 22.6.2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 1.6.2020, R.usn.č.384/2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.384/2020
Rada l. bere na vědomi

žádost společnosti 1. FK Příbram, a.s., Příbram - VII, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284
10 491 o poskytnuti návratné finanční výpomoci.

||. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
22.6.2020

Napsal: Ing. Alena Pražáková

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000,00 kč
společnosti 1.FK Příbram, a.s., Příbram - VIl, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284 10 491 s tím, že
výše uvedená částka bude zcela uhrazena do 31.12.2020.

Důvodová zpráva:
Společnost 1. FK Příbram, a.s. Příbram - VIl, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284 10 491 požádala
o návratnou finanční výpomoc ve výši 4.000.000,00 KČ na pokryti nezbytných nákladů, které v rámci
pandemie COVID-19 nemohou být v současné době kryty výnosy. Společnost se zavazuje finanční
výpomoc vrátit nejpozději do 31.12.2020.

Postup města při poskytování návratné finanční výpomoci se řidl Pravidly pro poskytováni dotací a
návratných finančních výpomoci z rozpočtu města č. 2/2018. Dle článku 2 odst. 8 ,,O celkovém objemu
finančních prostředků, které budou v rozpočtu města Příbram na jednotlivé typy podpor vyčleněny
v rámci příslušného období, rozhodně Zastupitelstvo města Příbram (dále jen ,,ZM"). V případě, že ZM
na podpory neschválí žádné finanční prostředky, nebudou podpory poskytnuty". V rozpočtu města na
rok 2020 nebyly schváleny žádné finanční prostředky na poskytování návratných finančních výpomocí,
tj. bezúročných zápůjček z rozpočtu města.

Město Příbram ani jím zřízené příspěvkové za společnosti neeviduji žádné pohledávky.

Dle článku15 ,,Podané žádosti posuzuje Finanční výbor zm, který věcně hodnoti formálně způsobilé
žádosti, zejména z hlediska účelu, na které je NFV požadována". Vzhledem k usneseni zastupitelstva
města číslo 340/2020/ZM ze dne 18.05.2020 nebylo možné žádost o návratnou finanční výpomoc
projednat ve Finančním výboru Zastupitelstva města Příbram.



Usn. Č. 340/2020/ZM
ZM l. odvolává

všechny členy Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram.

ll.vyzývá
jednotlivé politické subjekty na podáni návrhů na předsedu a člena Finančního výboru
Zastupitelstva města Příbram, a to do 31.05.2020.

Přibhy:
l) Žádost číslo NFV00002
2) výpis z obchodního rejstříku
3) Popis projektu
4) Reciproční plněni
5) položkový rozpočet
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 20.3.2020 v 14:20:05. EPvid:vsM74wa8LRSRztEvR5TVIQ

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 14362

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikáni:

4. června 2008
B 14362 vedená u Městského soudu v Praze
1.FK PŘÍBRAM, a.s.
Příbram - VII, Legionářů 400, PSČ 26101
284 10 491
Akciová společnost

organizováni sportovních soutěží
výroba, obchod a služby neuvedené v přIlohách 1 - 3 živnostenského zákona

Statutární ředitel:
statutární ředitel:

JAN STARKA, dat. nar.
Vršovická 1525/1b, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 2. července 2015
Den vzniku členství: 2. července 2015

Počet členů: 1
Způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost a jedná jejím jménem. Za společnost

podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti napsané nebo natištěné připojí
svůj podpis.

Správni rada:
člen správní rady:

JAN STARKA, dat. nar.
Vršovická 1525/1b, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 25. května 2015

Počet členů: 1
Prokura:

JAROSLAV STARKA, dat. nar.
Lazec 60, 261 01 Příbram
Prokurista zastupuje společnost tak, že k vypsanému nebo vytištěnému
obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a uvede vedle něj "prokurista."

Akcie:

Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:

20 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 20. března 2020 03:36 1/1
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:" ' , 1.FK PRĹ"BRAM, as.
"" se sídlem: Legonařu 400, 261 01 Příbram,

doruČovací adresa: Stadion Na Litavce, 261 01 Příbrarn - Lazec 60
DIČ: ': 7 284 10 491tel./fax: '42C) 318 626 173, wvvvY.fkpribrarn (z, e-mail: info(ä'fkpribrarn.cz

" ' "r . ,

Popis projektu

O finanční výpomoc žádáme z důvodu vzniklé současné situace vliveni pandemie
COVID-19, kdy musíme zajistit dokončení přerušené soutěže, poté zajistit rekonstrukci
všech hracích ploch a údrŽbu celého areálu včetně technického zázemní a následně
zajistit zahájeni nové fotbalové sezóny s návaznosti na m|ádežnické soutěže a jejich
trériinkový proces souvisejÍcÍ s novými nařízeními týkajÍcÍ se pandemie COVID-19.

V Příbra?i.,d7 2020-05-!3

Be. jan Starka

statutární ředitel

'" 1.FK Příbram, a.s.

'i) . '1 .FK PŘÍBRAM, äšsw
"c ' s 4íl(j. ?61 fil Př'ibram VIi,-qj. tel.: +42(1 318 626 173
' L www.fkpnbmn.m

tjtlj: u ?&4 lľľ 491
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1.FK PRIBRAM, a.s.
,. se sídlem: Legionářů 400, 261 01 Příbram,

doručovací adresa: Stadion Na Litavce, 261 01 Př|'blam - Läzec bÔ
DIČ: C :7 284 10 491tel./fax: "420 318 626 173, wv'n\.fkprlt)'am.u, e-mail: inf':)i!"fkpľibranl.c.z

k .

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ

1.FK Příbram, a.s. nabízí v rámci recipročního plnění poskytnutí sportovních
ploch pro turnaje v kopané včetně technického zázemí a služeb potřebných
k uspořádáni turnaje, další spolupráce s nemocnici Příbram, poskytujeme vstup
zdarma na mistrovská utkání v roce 202.0 (veškerá mládež do 15 let a členové
IZS), v rámci propagace uvádíme město Příbram v oblasti dospěiých soutěží
(webové stránky, sportovní oblečeni - dresy A mužstva, propagační předměty).
Nabídka prohlídky stadionu a průběhu tréninkové jednotky je celoroč:ně v rámci
města Příbram i okresu. Dále společnost käŽdoroČně pořádá turna.j, kde jsou
z,účastněr]ými všechny základni školy z Příbrami. Také každoročně pořádáme
v měsíci březnu a květnu náborové dny pro všechny mateřské školky ve městě.
V rámci městských akcí (dětský den, Novák fest a další) zajišt'ujeme sportovní
vyžití pro návštěvniký.
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V Příbrami dne 2020-05-13

statutární ředitel

1.FK Příbram, a.s.

3 .,. 1,F!k pŔĹBRAM, ä.s;if'tj ZM Ill VI'

' -. teL: +42,C 318 626 173
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Předpokládané příjmy (předpok|ádané zdroje financování )

Daiši zdroje financováni projektu 15800000
vlastni finanční vklad žadatele 2000000
příjmy od jiných poskytovatelů 6600000
příspěvky od sponzorů 1200000
jiř\é - spolupráce 2000000
nájem 4000000

příjmy celkem 15800000

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše nfv v kč

7900000

4000000

F"

Specifikace nákladů - uved'te položky, na které bude NFV využita

Položka odůvodněni
vybaveni tréninkové, dresy mistrovské, míče,
doprava mistrovská utkáni
odměny TR,hráčů,Fyzio,management,real. zajištní soutěže
energie ply, voda, elektrika
údržba rekonstrukce hřišŤ, areál
stravováni, ubytování tréninky, mistrovská utkáni - venku
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V Příbrami dne: 14,05.2020 p(}(jpl',
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Žadatel: 1.FK Přibram,a.s. i
Adresä: Legionářů 400
IČO: 28410491
Účel, na který je NFV žádána: zajištění chodu klubu včetně dohrání inistrovských soutěZi

Náklady - nutno vyplnit oba sloupce a v niže uvedené tabulce Specifikace zdůvodnit jedríotlivé požadované
položky
Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady 500000
materiál
vybaveni 500000
kancelářské potřeby
jiné (specifikovat)

Nemateriálové náklady (služby) , 22700000
nájemné

rpřeprava osob a materiálu í;OC)O()(\
odměny (např, účinkujícím, trenérům,....) ___. _ _,__, __ ,, 'C}():"K)(i(: l

propagace
poštovné, telefon
jiné -plyn, elektrika, voda _. ,_ .. _ l'lOCiO(jC
údržba !)0C)OOc:'
stravování 2()j()1) )

Osobní náklady
mzdy včetně odvodů
ostatní osobni ri,'klady il)Pl'. DPC)
Počet osob
jiné (speci!:K()v,]t)

a

Neinvestiční náklady celkem

500000
I 500000
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InvestiČní náklady
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µruílľys|ové a technické vybavení i
___! '""'"

n(::])c)v;['/ majetek j
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Investiční náklady celkem

Náklady celkem
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