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Město Příbram
Ôdbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

žádost o dotaci TV Fonka

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Pro jednání ZM
dne: 21.06.2021

Rada města

ng. Lea Enenke ová, vedouc' odboru

V RM 17.05.2021

Text usneseni RM:
R.usn.č.459/2021
Rada nedoporučuje ZM

poskytnutí individuálnI dotace pro fyzickou osobu , z důvodu nesouhlasu
s podporou předmětu projektu z veřejných zdrojů.

Napsala: Dagmar janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši ... ......... Kč pro fyzickou osobu

na projekt s názvem ,,TV Fonka", a to z kapitoly 777-OŠKS, prvek č. 3718 |ndividuá|ni
dotace, za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či
založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou
o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt ,,TV Fonka", v souladu s Pravidly pro

poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020
schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

ZMneschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu z důvodu

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuálnI dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777-OŠKS
na rok 2021: ANO

V příloze předkládáme žádost fyzické osoby o
poskytnuti individuální dotace ve výši 100.000,00 Kč na projekt s názvem ,,TV Fonka".

TV Fonka vysílá v Příbrami již vÍce než 30 let, většinou se jedná o zprávy z radnice a reportáže
z kulturních, společenských a sportovních akci. V současné době je vysňání realizováno ve formátu
DVB-T. Předmětem žádosti je modernizace vysHacího zařIzenI, které umožní přechod na kvalitnější
vysňání ve formátu DVB-T2.

Komise kulturní, letopisecká a památková projednala žádost na svém jednání dne 28.04.2021.
Většinou svých členů se usnesla, že k žádosti nezaujme žádné stanovisko, a to proto, že předložený
projekt není v její gesci.

Ke dni 21.06.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS na prvku 3718 lndividuální dotace volné finanční
zdroje ve výši 281.500,00 kč.

ZM dne 21.06.2021 bude projednávat žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram, Na .
Příkopech 104, 261 01 Příbram, IČO: 61100412.



Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, či. i bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2019. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

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, zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkoví ze dne 28.04.2021



Individuálni dotace 2021

TÉMA: |ndividuá|ní dotace 2021
OBLAST: Individuálni dotace

Žádost'čislo ID00168

Název projektu - akce

Televize Fonka

Zadatel

Základni informace

Titul před:
Jméno:

Příjmení:

Titul za:
Rodné číslo:

E- mail:

Kontaktní údaje

Ulice:

n Číslo orientační:G

Číslo popisné:
PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

WWW: fonka:eu



Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice,

Číslo popisné:
PSČ,

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti: ORP

obec s rozšířenou působností = ORP
Okres: Příbram
Pošta: Příbram 5

S

Bankovní spojení

Předčísh Účtu:
Číslo účtu:

Banka:

projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

Osoba odpovědná za
realizaci projektu:

Popis činnosti žadatele:

Připravované akce, které
výhledově na projekt

naváží:
Doba realizace:

Doba zahájení projektu:
Doba ukončení projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

Seznam příloh:

přechod na DVBT 2
Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné. o jakou akci se jedná)
V rámci zkvalitnění služeb přecházíme na DVBT2 vysňáni v roce 2021. Pro tuto
službu zakoupíme nové vysílacI zařízeni v ceně cca 200 000.- KČ včetně projektu a
montáže. Jelikož Město Příbram bohatě využívá našeho vysňání, včetně dalších
programů, požadujeme přispění na akci alespoň 50 procent nákladů.
Stručný' popis projektu (pedrobnějši pcpis bude přílohou žádosti)

Videostudio Fonka, provozuje již vice jak 30 let vysílaní nejen TV Fonky ve městě
Příbram. Veškerou činnost provozuje ve vlastní režii ve prospěch občanů města
Příbram. Naši službu v oblasti informací z Města Příbram využívaji zastupitelé MZ
bez ohledu stranické příslušnosti.

V novém a kvalitnějším vysíláni se opět zaměříme na zprávy z radnice, ze sportu a
ochraně zdraví. Rádi bychom se také věnovali kulturním a společenským akcím.

vysíláni do roku 2025
(den l měsíc l rok)
01.01.2021
31.12.2021
Touto činnosti se zabýváme již vÍce , jak 30 let.
TV Fonka je známá, nejstarší regionální televize v České republice.
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vkstnich prostředků a dalšl zdroje
financováni, yýsledek projektu)
položkový rozpočet, popis projektu, reciproční plnění.
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte



"T

Celkové náklady projektu: 200 000 kč
položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiá|? materiál,kancelářské

vybavení, kancelářské potřeby, jiné - každou položku potřeby,vybavení,teLpoplatky
vyspecifikujte):

8(

položkový rozpočet projektu - nemateriálové náklady (např.
nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny účinkujíckn, trenérům
apod..., náklady na propagaci, poštovné, teIekomunikačni služby,

jiné......):

položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, DPPl DPČ):

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu", do
druhého sloupce "částku v Kč"

cestovné,přeprava osob

Do levého políčka uveďte přesný popis pdožky,
do pravého políčka uveďte předpokládanou výši
nákladů. '

DPČ, DPP,Mzdy ·'

5(

7(

Vlastní podíl žadatele v KČ:
Vlastní podíl žadatele vC. jiných zdrojů financování v KČ:

Vlastní podíl žadatele v %:

Vlastni podíl žadatele vC. jiných zdrojů financováni v %:
Účelové dotace od ostatních obcí:

Dotace ze státního rozpočtu:
Ť" Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy z prodeje):
výše požadované dotace v KČ:
výše požadované dotace v %:

Specifikace uznateľných nákladů, na které je dotace
požadována:

Do levéhe polička uveďte typ osobních nákladů
a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do
pravého polička uveďte předpokládanou výši
nákladů.
100 000 KČ

Kč
50
% z celkových nákladů projektu
%

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč
100 000 Kč

50
% z celkových nákladů prcjektu
Doprava, telekomunikační služby,
poštovné, DPČ...
Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude
dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do
soutěží apod.).

C

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupujIci právnickou
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni:

2. Identifikace osob s podílem v této právnické
osobě:

Nataša Pštrossová Videostudio Fonka
Uvedie jméno a přýmení osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

Podílem je myšlen obchodn/pod// dle § 31 zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, ve zněn/pozdě/išlch předpisů.

Spolky - neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
osoba oprávněná dle stanovjednat za spolek.

Akciová společnos/ - neuvádíjednotlivé akcionáře, ale zakladatele
uvedené v obchodním rejstříku.

Družstva - nejedná se q obchodní podíl. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (newádl se družstevnici, ale statutární výbor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši
, 'tohoto podílu: Budou uvedeny názvy sub:ektu, v nichž má některá z výšeuvedených osob podíl.



Žadatel bere na vědomi, že v případě obdrženi dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plnění povinnosti z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cIlovou skupinu, přínos pro město Příbram
atd.

2. položkový rozpočet (tabulka ke staženi v sekci Dokumenty). položkový rozpočet je významnou součástí žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplněni věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních
Mostředků v případě, že prcýekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha Č.1 - 1.položkovY rozpočet 1.jpq (669.49 KB)
Příloha Č.2 - 1.položkovY rozpočet 2.jpq (4.62 MB)
Příloha Č.3 - 2.Popis projektujpq (442.58 KB)
Příloha Č.4 - Reciproční plr,ěnLjpq (360. 7g KB)

Žádost elektroniCky podána 12.04.2021
I
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Videostudio Fonka Nataša Pštrossová
Příbram VII Brodská 90

ID00168
vysílánŕTV Fonka

14770423

PŘEDPOKLÁDANÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:
a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad Škody,
b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v,souvislosti s ním,
c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
d) výdaje na pohoštění, občerstveni, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích, "' ·'
e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejÍcÍch s účelem dotace.
Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, než je výkon funkce
statutárního orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je FO, pak osobám blízkým příjemci),
mohou být ve vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady
material ,pam.karty,flash disky atd. 5500
modulátor plus přÍslušenství 40000
kancelářské potřeby 5000
kabe|y,konektory,adaptéry,převodnÍky 2500
PHM, PLYN na vytápění provozovny 58000
celkem 111000

Nemateriálové náklady (služby)
nájemné O
autoprovoz 28 500
cestovné 5000
poplatky ČTÚ 42250
poštovné , BOO
telefon,internet ' 19450
El. Energie 18500
celkem 114 500

Osobní náklady
mzdy včetně odvodů 240 000
ostatní osobní náklady (OPP. DPČ) 21500
Počet osob: O
jiné
celkem 261500

Neinvestiční náklady celkem
Náklady celkem

376000
487000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)



V

příjmy z projektu
vstupné O
z prodeje O
za provoz vysílače pro příjem tv programu 307000
TV prima ,TV Nova a dalších pro PB diváky
zdarma, a za da|šís|užby.

Další zdroje financování projektu
vlastní finanční vklad žadatele , 80000
dotace od jiných poskytovatelů O
příspěvky od sponzorů O
jiné (specifikovat) O

..

příjmy celkem 387000

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše dotace v KČ
h .

100000

100000

8.4.2021 Pštrossová



'

2.

Popis projektu ID 00168
Tv Fonka vysílá v Příbrami již vÍce než 30 let, většinou zprávy
z radnice města Příbram, z kulturních akci, ze sportu a
společenské události. . .

V současné době vysíláme v DVB-T a nejbližší době budeme
přecházet na kvalitnější systém DVB-T2.

Pro přechod na DVB-T2 musíme vyměnit modulátor a další
zařIzenI, jehož cena překračuje naše možnosti.

Vysíláme nejen program TV Fonka, ale i další programy, které
přijhnaji diváci prostřednictvím TV antén zdarma.

Přechodem na DVB-T2 se zlepší kvalita TV příjmu v Příbrami.

Celá přestavba vysílače pro Příbram je naplánována na rok
2021 včetně dokončeni do srpna 2021.

C

Tv Příbram vysílá pravidelné pořady vyráběné Městem
Příbram a zlepšeni kvality je též v zájmu vedení Města.

Nataša Pštrossová

261 přĺbra a vill-n -y



3.

Reciproce ID 00168
Tv Fonka jako reciproční plnění nabízí spolupráci s Městem
Příbram při konání společenských akci formou upoutávek a
reportáži ve vysňání TV Fonka popřípadě pomoci se zvučením
a další aktivity ve prospěch Města Příbram.

Nataša Pštrossová

Vid"N°A',tAugir°pF$%%sGvÁ
VIDE jDlO FONKA @)

261 O PŘÍBRAM Vlll-114
TEL. 60 499 602 379 O

iC0: 14 7 04 ' 91500


