
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Odbor ekonomick' dne: 21.06.2021

Název bodu jednání:
Žádost o návratnou fmančnl výpomoc

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedouci Odboru ekonomického

Proiednáno: v RM dne 31.05.2021, R.usn.č. 499/2021

Text usneseni RM:
Usn. nebylo přijato.
Rada doporučuje ZM

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000,00 Kč společnosti 1. FK Příbram,

a.s., Přlbram — VII, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284 10 491 s tím, že výše uvedená částka

bude zcela uhrazena do 31.12.2021 za podmínky, že se společnost 1.FK Příbram, a. s., zaváže

zajistit tuto návratnou finanční výpomoc svým majetkem, případnéjiným standardním zajišťovacím

instrumentem, a to včetně příslušenství této výpomoci.

hl. pro 3, proti 0, zdrž. 4

Návrh nebyl přijat.

R.usn.č.499l2021

Rada u k | á d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.06.2021.

Napsala: Ing. Alena Pražáková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000,00 Kč společnosti 1.FK

Příbram, a.s„ Příbram — VII, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284 10 491 stím, že výše uvedená částka

bude zcela uhrazena do 31.12.2021 za podminky, že se společnost 1.FK Příbram, a. s. zaváže zajistit tuto
návratnou flnanční výpomoc svým majetkem, přlpadně jiným standardním zajišťovacím instrumentem, a to

včetně příslušenství této výpomoci.

Důvodová zpráva:
Společnost 1. FK Příbram, a.s. Příbram — VII, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO: 284 10 491 požádala o

návratnou finančnl výpomoc ve výši 4.000.000,00 Kč na pokrytí nezbytných nákladů, které v rámci pandemie
COVlD-19 nemohou být vsoučasné době kryty výnosy. Společnost se zavazuje Hnanční výpomoc vrátit

nejpozději do 31.12.2021.

Postup města při poskytování návratné flnančnl výpomoci se řídí Pravidly pro poskytování dotací a

návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 1/2020.
Dle článku 2 odst. 8 „O poskytnutí dotaci v rámci jednotlivých programů a uzavírání veřejnoprávních smluv o

poskytnutí programových dotacl rozhoduje vždy zastupitelstvo města“.
Dle článku 15 „Podané žádosti posuzuje Finanční výbor ZM, který věcné hodnotí formálně způsobilé žádosti,

zejména z hlediska účelu, na které je NFV požadována. Povinností žadatele je doložení odpovídajlclho
zajištění.“ Finanční výbor žádost posoudl 16.06.2021.



V rozpočtu města na rok 2021 nebyly schváleny žádné fmanční prostředky na poskytování návratných
finančních výpomoci, tj. bezúročných zápůjček z rozpočtu města.

Město Příbram ani jím zřízené příspěvkové za společností neevidujl žádné pohledávky.

Přílohy:

1) Žádost číslo NFV00003 — shrnutí ze systému
2) Žádost o poskytnutl návratné flnančnl výpomoci
3) Výpis z obchodního rejstříku
4) Popis projektu
5) Recipročni plnění
G) Položkový rozpočet
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Žádost o návratnou ňnanční výpomoc na r. 2021

TÉMA: Návratná ňnanční výpomoc
OBLAST: Návratná fmanční výpomoc

Žádost číslo NFV00003

í,.„„ Název projektu . akce „„„WWM„„ „..„„„„,„„„„„ „„„„M„„ „. .,

„š

PODPORA KOPANÉ Š
imfwwíg%“wýwřMm»“QŠWNWQM*$MWMÝWWWWWWWW“*"»WWW'W—ŘÝWWWWW:“MWMWW/W€a»wwwrwmšwewwnaWowwqgš

gw Žadatel „„„„„„„„„„„„„„„„-

Základní informace ší;

Název: 1.FK PŘÍBRAM, a.s. ;
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 28410491 1,
DIČ; czza410491

E-mail'.

i ,-

Ž Kontaktní údaje
'

Š ,Í
Ulice: Legionářů

Š pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce -;'_

Ě Číslo orientační :

\ Ě Číslo popisné: 400 :,

Š Psč: 26101 ;

% obec: Příbram Vu ;
_

x, '

š Obec s rozšířenou působností : „ „ _

i
obec s rozsnrenou pusobnostl = ORP ,?

; Okres: Příbram *
% Pošta: Příbram 1

Š Telefon: 318626173

ŽŠ Fax; 318626173 „

Ž
www; fkpribram.cz

; Korespondenční adresa 1,

% Adresát: 1.FK Příbram,a.s.

Ulice: Lazec
"

— pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce ":

Číslo popisné: 60 1

psč; 26101 »'_

, Příbram 1 "

httpszlldotaoe.pribram.eu/detaillnavrama-inanmi-vypomoclnavrama-Hnanmi-vypomoc_46l2066misk=hue 1I3



;
Obec: _

; Obec s rozšířenou působností : „ „ ,
':

i
obec s rozšlrenou pusobnostl : ORP ,

Š
Okres: Příbram

Ě Pošta: Příbram 1
%

A

Š Bankovní spojení
ší

š Předčíslí účtu: %

% Číslo účtu: 221885252 Š;
; Banka: 0300 — Československá obchodní banka, a.s. %"

Ž
Statutární zástupce Í

;? Titul před: Bc. Ž
* Jméno: Jan

ŽŠ
Příjmení: Starka

, , _ ; Titul za:

Ě Funkce: statutámí ředitel

& —Í

Další statutární zástupce

ž Titul před:
Jméno: Jaroslav „

Příjmení: Starka ;

Š mul za:
?

; Funkce: prokurista “

(W, Projekt WWW»„,.„,_„„,„„„.„„.„„„„,„_„.„_„„._„__„-„„,„.._,„„„_„„ „„„„_„.__.„_„„..WMMW.-„W„„„,„„„,.„„___i_„„, ,
' „

% Stručný obsah projektu: Pomoc v udržení chodu klubu v současné situaci spojené s pandemií ,

Ž
podpora provozu stadionu a příslušné infrastruktury, pomoc s

;
odměnami ligových sportovců, trenérů, realizačního teamu a

'

% pracovníků spojených s chodem klubu "'

Ž
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádostí) j

Ě Osoba odpovědná za Jan Starka, Bc.
; realizaCI projektu: „*

Š
Popis činnosti žadatele: organizování sportovních soutěží v oblasti kopané

fw Návratná finanční výpomoc »»wwwwwwa—wm“me—ww—M—wwww—wmw»

1 Požadovaná částka: 4 000 000
' v . údržba, energie, odměny hráči, TR, realizační team,

%
Učel pouzití.

_ odměny RO,PCR testy
Uvedte účel, na který chcete peněžní prostředky použít

, Termín: 10.05.2021
Uvedte dobu, v níž má být dosaženo účelu

_ Lhůta pro navrácení peněžních 31 12 2021
prostředků:

' '

httpszlldotaoe.pdbram.euldetaIllnavratna-nnanonl-vypomodnawama—ňnanmi-vypofmc_4612066misk=true 2/3



\* % Výše jednotlivých splátek: 4 000 000

:
“

Ž odůvodnění žádostl: pandemie a s tím spojené omezení
“

Š Seznam příloh: výpis OR, popis projektu, reciproční plnění, rozpočet

Š Uvedte seznam příloh, které k žádosti přikládáte i

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., Š

1 kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o &

i změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění Ž
pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých i

; souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bude zapsán do %;

; centrálního registru evidence podpor malého rozsahu. ž,—

Souhlasím 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 Š

_? žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní %:

_; plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním ??

identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách města Příbram. Ě
;

8;

Š Prohlašuji, že lsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a %

pravdivost údaju uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách. Š

Žadatel tímto prohlašuje, žg nemá v době podpisu tohoto prohlášení závazky po lhůtě __

splatnosn' vůči státu, ani vůči USC (územně samosprávné celky), nemá v době podpisu tohoto J„

prohlášení závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu města Příbram, ani vůči organizacím jím “»

zřízeným či založeným. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a %

je si vědoma možných právních důsledků (5 212, zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů). _ Š

*WWMW“**WV$?WWWWĚWWWWWWWWWW“Ž

Je-ll žadatel právnickou osobou, musi žádost obsahovat identifikaci:

1. osob ustupujících právnlckou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2. osob s podílem v této právnlcké osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, : o výši tohoto podilu.

V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, musí žádost obsahovat tuto plnou moc s ověřenými

podplsy (k tištěné žádost! přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan origlnálu plné moci).

“
Požadované přílohy

1.) popis projektu

2.) nabídka reclpfočního plnění

$.) položkový rozpočet (formulář k dispozici na webu města Příbram)

Příloha č.1 - NFV 2,921 POPlS PROJEKTUJÉ (424.18 kB)

Příloha č.2 - NFV 2021 B_EgIPROCNI PLNENI.pg_f (546.72 kB)

Příloha č.3 - NEM 2Q21 ROZPQCETJĚ (1.11 MB)

Příloha č.4 -mm(53.91 kB)

Žádost elektronicky podána 19.04.2021 podpis statutárního zástupce

= hupszlldo'acepribram.eu/detail/navrama-nnanml-vypomoclnavrama-ňnanml-vypomoc_46/2066l?tlsk=true 3/3



&'$/ti?:ggg3512332ggg?kgatronicky
podepsal "MĚSTSKÝ soun v PRAZE" dne 19.4.2021 v 09:30:41. '

,

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 14362

Datum vzniku a zápisu: 4. června 2008

Spisová značka: B 14362 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: 1.FK PŘÍBRAM, a.s.
Sídlo: Příbram - VII, Legionářů 400, PSČ 26101

Identifikační číslo: 284 10 491

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

organizování sportovních soutěží

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

Správní rada:

člen správní rady:

= JAN STARKA, dat. nar. 28. září 1989
' Vršovická 1525/1b, Vršovice, 101 00 Praha 10

Den vzniku členství: 25. května 2015

Počet členů: 1

Prokura:
_

JAROSLAV STARKA, dat. nar. 2. října 1955

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:

20 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

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: 19. dubna 2021 03:39 111
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&% “% 1.FK PŘÍBRAM, a. s. MEsvo mnm |

.“ " se sídlem: Leglonářů 400, 261 01 Příbram

' ,
doručovací adresa: Stadion Na Litavce, 261 01 Přlbram - Lazen 60

DIČ: cz 28410 491 teL/fax; +420 318 626173,www.fkpribram.cz

\\" e-m:ll:info©fkpribram.cz

-

1928

Městský úřad Příbram
„
261 01 Pnbram |,Tyršova 108

Prevzal: Odbor kancelář města — sekretariát 1

Došlo
dne: 1 4 “W 2021
ev.č.: " " ' ““*“

Vážený pane starosto, č.j.: 3? ŽÍŽ/Ž/OAŽJ
'

po téměr roce, se na Vás opět obracím s žádostí a prosbou o p
““""" "“kr „......příloh

a težké době. Situace profesionálního sportu se bohužel příliš nezlepšíla, výhledově je to

naopak.

Náš klub 1.FK Příbram nadáie prochází dlouhým zatěžkávacím obdobím, které v tuto chvíli
trvá déle než rok. Nejenom, že se nám v letošním roce stále nepovedlo dovést fanoušky
klubu a sportu na stadion za nějakých rozumně daných a pevných podmínek, ale ani

amatérský sport není stále v běhu a v podstatě od začátku "n'jna 2020 opět stojí, byt' se
objevovaly záblesky, že by se vše mělo dát do pohybu prakticky každý měsíc uzavření

sportu.

Přestože vím, že nadále sportovně sami válčíme o bytí či nebytí v první lize, což je rok od

roku těžší a těžší, když musíme našé nejlepší hráče po každé sezoně bohužel prodávat a

na každou další skládat tým s velkými změnami, tak si myslím, že příbramský fotbal a
naše mládežnická akademie nezaha'lí a nadále se snaží naše svěřence vychovávat, dávat

jim do života pevný řád, zásady a nenechat je v dnešní těžké době sklouznout k tomu, že

neobudou mít vůli a chut chtít víc, na naplnění svých vlastních představ, svých vlastních

snu.

Velmi si vážíme podpory, kterou nám město i v této těžké době zachovává, víme, že není

nic garantováno a že to není samozřejmost. Proto na všech našich dresech, všech našich

týmu najdete logo našeho města. Nicméně i přesto jsme se i letos museli odhodlat

kžádostl, nebo spíš opět prosbě, oňciálního požádání o půjčku, kterou bychom znovu

splatili do konce tohoto roku 2021. Snažíme se nejenom profesionální sport, ale hiavně ten

mládežnický v našem klubu udržet na patřičné úrovni a bohužel by se to bez Vaší podpory,
jako v roce minulém, nemuseío podařit. Vím, že nejsme sami, že jsme žádali již loni, ale

bereme vás jako našeho nejbližšího partnera a věříme, že jsme vnímani v podobném
světle.

“ Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o návratnou flnanční výpomoc ve výši 4.000.000,-
Kč. Opět jsme ochotni a schopni nabídnout náš majetek k ručení této půjčky, navýšit
možnou spolupráci a reciprocígu v rámci plnění vůči městu a jsme otevřoeni jakémukoli

_ngyýšení spolupráce, protože duležitější partner, než město pro sport a kulturu není.
_ ' " 4z:., „ _í

Věřírrggtígájjgggíyřgebýl;přiliš troufalý & naše důvody jsou k pochopení, znovu nechceme ze

„fw situace těžínnybgžjgnžádáme o pomoc ve velmi těžké situaci.

* _;f'ó'ěkuji a jsem s pozdravem ,

\ Bůh“ Starka ,

— “MĚ“Wa
„Kagawa

— ; - '
„5 “i“ „xs%%,l'“3ŽÍŠčf*—:Šíře : .

"Í: 'ř ' , wi ' :=; $< ,

$a; “* „V *

bcšššďngšůďik wgšĚšĚŘ
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\“ LFK PŘÍBRAM, a. s. Misto PŘÍIRAM “a
l„\4f usídlemzLegicnářů 400,26101Přibram - ' '

(© :

' ,
doručovací adresa: Stadion Na Litavce, 261 01 Příbram » Lazec 60 ',

\ '

DIČ: CZ 28410 491tel.lfax: +420 318 626173, wwwjkpribramcz

\'
e-mail: infoefkpribramxz

7928

Popis projektu

O flnanční výpomoc žádáme zdůvodu vzniklé současné situace vlivem pandemie

COVID-19, kdy musíme zajistit dokončení mistrovské soutěže navýšené o výdaje

spojené spandemií /vyhřívání hlavní hrací plochy, testování hráčů a realizačního

teamu, poté zajistit rekonstrukci všech hracích ploch a údržbu celého areálu včetně
1 technického zázemm' a následně zajistit zahájení nové fotbalové sezóny s návazností

na mládežnické soutěže a jejich tréninkový proces související s novými nařízeními

týkající se pandemie COVID-19. „

V Příbrami dne 2021-04-19

Bc. Jan Starka

statutární ředitel

, 1.FK Příbram, a.s.

'
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\- 1.FK PŘÍBRAM, &. 5. „mg Pnlanm

í„\$
stsídlemzLegionářúwo,26101Příbram »

ů ' 1
©

1
,

doručovací adresa: Stadion Na Litavce, 261 01 Příbram - Lazen 60

\ '

DIČ: CZ 284 10 491 tel.!fax: +420 318 626 173, wwwfkpribramsz

\'
e-mail: infoefkpribramu

1928

RECIPROCNI PLNENI

1.FK Příbram, a.s. nabízí v rámci recipročního plnění poskytnutí sportovních

ploch pro turnaje v kopané včetně technického zázemí a služeb potřebných

k uspořádání turnaje, další spolupráce s nemocnicí Příbram, poskytujeme vstup

zdarma na mistrovská utkání vroce 2021, pokud budou veřejná (veškerá

mládež do 15 let a členové IZS), v rámci propagace uvádíme město Příbram

, voblasti dospělých soutěží (webové stránky, sportovní oblečení - dresy A
'

mužstva, propagační předměty). Nabídka prohlídky stadionu a průběhu

tréninkové jednotky je celoročně v rámci města Příbram i okresu. Dále

společnost každoročně pořádá turnaj, kde jsou zúčastněnými všechny základní

školy z Příbrami. Také každoročně pořádáme v měsíci březnu a květnu náborové

dny pro všechny mateřské školky vé městě. V rámci městských akcí (dětský den,

Novák fest a další) zajišťujeme sportovní vyžití pro návštěvníky.

Kzajištění žádosti znovu nabízíme majetek , naše pozemky, na které byl

vypracovaný znalecký posudek. Pozemky jsou 779/1, 780, 782/5, vše

v katastrálním území Lazec.

V dne 2021—04-19

statutární ředitei

1.FK Příbram, a.s.
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Náklady - nutno vyptnit oba sloupce a v níže uvedené tabulce Specifikace zdůvodnit jednotlivé požadované

_—

__
__
__
__

_—

__

údržba

__
_—
__
_—

A__

__!
—_
_—
_—
l_—
__
——

_.



Předpokládané příjmy (předpokiádané zdroje financování )

Další zdroje financování projektu 16800000

viastm' fmanční vklad žadatele 3000000

příjmy od jiných poskytovatelů 6600000

příspěvky od sponzorů 2200000

jiné — spolupráce \ 2000000

3000000

Příjmy celkem 16800000

Rozdíl mezi náklady a příjmy 7300000

Požadovaná výše NFV v Kč 4000000

Specifikace nákladů — “uveďte položky, na které bude NFV využita
'

_ »: ,
,

odůvodnění
tréninkové. dresv mistrovské, míče.
mistrovská utkání ,

odměnyTR,hráčů,Fyziomanagementreal. zajištní soutěže

piv, voda. elektrika
rekonstrukce hřiš'f. areál

stravování, ubytování tréninky, mistrovská utkání - venku

hráči + reaaliza'ční team před každým místnutkáním

'——( „
*
_—

V Příbrami dne: 19041021 Podpis žadateie:

, *, .
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