


přidělení Mistrovství ČR v Rally pro rok 2022. Letošní ročník Rally Příbram se bude konat ve dnech
22.07. — 23.07.2022 jako jednodenní soutěž ve Sprintrally & Pohár ČR v Rally historických automobilů.

Uspořádá-li žadatel letošní závod, je velká pravděpodobnost, že se Rally Příbram opět vrátí do seriálu

Mistrovství ČR v Rally. V roce 2020 subjekt obdržel dotaci od města Příbram ve výši 10000000 Kč a

cca 30% poskytnutých finančních prostředků využil na podporu prevence bezpečnosti dětských diváků.

Zakoupil trička, batůžky, čepice, reflexní pásky a další předměty, které zvyšují bezpečnost rally a

všechny tyto předměty byly rozdány dětem při výchovných soutěžích uspořádaných v rámci

předstartovního programu. V roce 2021 subjekt podal žádost o dotaci, ZM schválilo svým usnesením č.

580/2021/ZM poskytnutí dotace ve výši 20000000 Kč. Zadatel dotaci nepřevzal. a to z důvodu zrušení

akce pro nedostatek finančních prostředků.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na bezpečnostní a technické zajištění závodu.

Komise pro mládež, tělovýchovu & sport projednala žádost na svém jednání dne 23.03.2022. Je toho

názoru, že Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu
města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové aktivity dětí a mládeže. Komise

nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací.

Ke dni 12.04.2022 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje ve

výši 26000000 Kč.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. I bod 2.
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. 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 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 5
10a, odst. (4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti. sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci
zápis z jednání komise
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1. Identifikace osob zastupujicíprávnickou Petr Še_fr , „ . . .
osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: Uveďiejmena a prijmeni osoby nebo osob opravnenych

jednatjménem právnické osoby a jejich funkci.

2“ ldenliňkace OSOb s podílem V této
Dáša? chílem fe myšlen obchodnipodll d/s 5 31 zák. č. 90/2012 Sb„ o

' obchodních korporacích, ve znění pnzdějiších předpisů.

Sgolkz- neuvedou se členové spolku, ale statutámlzástupce nebo
osoba oprávněné die slanovjednal za spolek.

Akciová smlečnggf - neuvádljednailivé akcionáře, ale zakfadaiefs
uvedené v abchodním rejsfňku.

%-nejedná se o ohchodnípodíl. informace dle budu 2. a 3.
se neuveds (neuvádí .se dmžslevnicí, ale statutární výbor).
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prlmyfádátloapgdqÉ-l Budou uvedeny názvy subjektů. v nichz má některá : výse'
uvedených osob pod íl.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení 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. :)
rozpočlových 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 zpracování osobních údajů.
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejlch 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 stránkách měs1a Příbram

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

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a "závratných ňnančnfch výpomoci
: rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

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

2. Položkuvý rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkcvý rozpočet je významnou součást! žádosíí,
promo prosíme, abyste jeho vyplněnl věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těla žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních ňnančních
prostředků v případě. že projekt budete flnancovat také z vlastních zdrojů nebo doiací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formám pdf.

Příloha č.1 - Tim zadosti 2022;de (268.46 kB)
Příluha č.2 — DOTACE POLOZKQVLBQZPOCETZQZZQ df (294.81 kB)
Příloha č.3 - Ěcigrocní glneni 20_2_2,M (333.84 kB)

Žádost elektronicky podána 22.02.2022 podpis statutárního zástupce



Připravované akce, které
výhledové na projekt

naváží:

Doba realizace: 22.—23.lčervence12022
(den / měsíc / rok)

Doba zahájenl projektu: 22372022

Doba ukončení projektu: 23372022

Obdo „é m'e . která
37., 38.. 39. a 40 ročník Rally Příbram.

židaťel 393mm v Jaku osoba jsem spolupořádal 16 ročníků ieteckých dnů a ma ručníky letecké

minulých Ieiwh: evropské výstavy Aero Expo (2008 a 2010) na letišti Příbram - Dlouhá Lhota.

(stručná charakteristika)

: Popis projektu. položkový rozpočet, nabídka recipročnfho plněníSeznam příloh
Uvedte seznam příloh, které k žádostl pňkladáte

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 3 000 000 KČ

Položkavý rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál. 740000
vybavení . kancelářské potřeby. ]Iné — každou položku

vyspaciflkujie):
Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu". do
druhého sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nematerlálové náklady (např. 1310000
náiemné. přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům

apod..., náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační siužby,
jiné......): Do levého políčka uveďte přesný popis položky,

do pravého poxíčka uveďte předpokládanou Výši
nákladů.

Pcloůový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, DPP! DPČ): 450000

Do levého políčka uveďte typ osobnich nákladů

a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do

pravého políčka uveďte předpokládanou výši
nákfadů.

Vlastní podn žadatele v Kč: 2 500 000 Kč

Vlastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů ňnancování v Kč:
KČ

' o - 87Vlastnl podíl zadalele v ),.-
"/n z celkových nákkadů prolaktu

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů flnanccvánl v %:
%

Účelové dotace od ostatních obor: KČ

Dotace ze státního mzpočm:
Kč

Dotace od krajského úřadu: 250 000 KČ

Ostatnl zdroje. dary: Kč

Přnmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy z prodeje):
Kč

Výše požadované dotace v Kč: 13 KČ

. 300 000
Výše "huwa“ data“ v %“ % z celkových nákladů projektu

— , Bezpečnostní a technické zabezpečení
Specnňkace uznatelnych nákladů, "&

ktzroúžjazgm? Uvedte uznatelné náklady. na které bude bude
' dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do

soutěži apod.).



Vážený pane starosto, vážení místostarostové, vážení radní, váženízastupitelé.
Níže zasílám žádost o finanční podporu 41. ročníku Rally Příbram, která se bude konat jako
jednodenní soutěž ve Sprintrally a Pohár ČR v Rally historických automobilů, ve dnech
22.-23.7.2022. Oproti loňskému nezrealizovanému ročníku z důvodu nenaplněného rozpočtu to
letos vypadá, že financování máme ve větší části zajištěné.

Jelikož jsme jako pořadatelé v průběhu 5-ti let třikrát odstoupili od pořádání Mistrovství ČR

v Rally (2015, 2019 a 2021) z finančních důvodů, byla nám Autoklubem ČR zamítnuta žádost o

přidělení Mistrovství ČR v Hany na rok 2022. Autoklub ČR nám nabídl díky dlouholeté tradici Rally
P'n'bram možnost pořádat již podruhé jednodenní souiěž ve Sprintrally a zároveň Pohár ČR v raHy
historických automobilů.

Rally Příbram je tradiční soutěž v přfbramském regionu. V minulých letech se jednalo 0
Mistrovství ČR v rally automobiiů a to jak současných, tak i historických. Šlo o jeden ze sedmi

podniků Mistrovství CR, která se jela jako poslednívv celém seriálu. Jak už bylo řečeno, tak v roce
2022 by se opět jednalo o Sprintrally, kterých se v CR jede také sedm, pro příbramský region opět
v netradičním letním termínu. Uspořádáme—Ii tuto soutěž, tak zvýšíme pravděpodobnost, že se

Rally Přmram opět vrátí do seriálu Mistrovství ČR v rally, samozřejmě za předpokladu, že
dokážeme naplnit rozpočet. V případě, že soutěž v roce 2022 neuspořádáme jako Sprintrally, tak

by se jednalo pravděpodobně o definitivní konec za celou tradicí Rally Příbram. Vzhledem k tomu,
že loni se nám to nepodařilo, tak letos je poslední šance a to jak od Autoklubu, tak i od nás

organizátorů. znovu už by isme se o to nepokoušeli.

Rally Příbram 5 40. letou tradicí každoročně navštíví více iak 50.000 návštěvníků, některé
internetové servery odhaduií 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 naší rallyové špičky.
Akreditujeme zhruba 90 novinářů z CR, ale i ze zahraničí, kteří spiňují náročné požadavky
akreditačních podmínek. V posledních letech spolupracujeme s Ceskou televizí s kanálem ČT

sport, který 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 & organizátory. Po ukončení rally pak vysítá ČT sport celý pořad
věnovaný příbramské rally. V roce 2018 vysílal sestňhy z naší rally i kanál Nova Sport.

Rally Příbram 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... Příbram jako
město se skloňuje v televizních pořadech na státních i soukromých televizích, v novinách, v

odborných motoristických časopisech, ale i na sociálních sítích & to nejenom po celé ČR, ale i u
všech našich zahraničních sousedů. Prostřednictvím Rally Příbram 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 rally na vysoké úrovni. Setkáváme se s kladným ohlasem i v menších

obcích, kde jsou zastupitelé rádi, že se o jejich obci mluví a všichni registrují zvýšený turistický
ruch. Zvýšené návštěvnosti v odlehlých obcích kraje využívají i místní organizace, které si zřizují s
naší podporou stánloj s občerstvením, kde zisk z těchto stánků jde na provoz jednotlivých
spolkových organizací.

Rally Příbram je pořádána z valné většiny v okrese Příbram, částí zasahuje do okresu
Benešov. Rally Přňaram v roce 2022 bude mít více jak 70 km rychlostních zkoušek, které jsou na

uzavřených tratích a cca 200 km přejezdů za normálního silničního provozu. Spolupracujeme s
cca 10-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 zajištění bezpečnosti rychlostních zkoušek. Na celou Sprintrally ie potřeba téměř 400

traťových komisařů a dalších více než 150 lidí, kteří se podílejí odborně na zajištění hladkého &

bezpečného průběhu rally (záchranáň, lékaři, dispečink. spojovací operátoň, technici atd.).

Jako pořadatelé Rally Příbram velice dbáme na bezpečnostní zabezpečení
jednotlivých rychlostních zkoušek, důraz klademe na bezpečnost velkého množství návštěvníků,

místních obyvatel, ale i samotných posádek. To je také jeden z hlavních důvodů naší žádosti o
finanční podporu. Na bezpečnosti v žádném případě nebudeme šetřit, což byl i důvod zrušení
naší rally v roce 2019 a 2021, kdy jsme nebyli schopni sehnat dostatečnou finanční podporu. Tím





Uvádějte pouze uznatelné výdaje v muladu : platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpo
mocí z

rozpočtu města, Neuznatdny'ml výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejích fu nkce nebo v souvislosti s ním,

:) DPH u plátců tém daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit edpočet DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cm při soutěžích,

e) výdaje na nákup věcí a služeb asobníspotřeby přímo nesouvisejících s účelem dance.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů přliemce za jiné činnosti. ně je výkon funkce statutárního

orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že přfjemceje FO, pak osobám bliz kým příjemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.
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Zápis zjednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“)

Datum: 23.03.2022

Účast: (prezenčníjednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka (pozdější příchod); Mgr. Renáta Vesecká; Daniel
Rosenbaum; František Jobek; Karel Makovec, MBA; Bc. Antonín Schejbal

Online: Jan Hadraba

Omluvena: Mgr. Jitka Charyparová

Koordinátorka: Markéta Benešová

Program:

1) Zahájení

2) Info ke schváleným programovým dotacím 2022

3) Info o projektu „Na hřišti to žije 2022"
4) Individuální dotace Rally Příbram

5) Individuální dotace SK SPARTAK

6) Závěr - diskuse

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 9 členů (1 člen online), komise je
usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání.

Program schválen.

ad2) Koordinátorka informovala členy komise o schválení dotací podaných v rámci vyhlášených dotačních programů
v oblasti sportu pro rok 2022. Informuje o termínech podpisu dotačních smluv a jejich vyplacení.

ad3) Radní pro sport Renáta Vesecká seznámila členy komise se startem projektu „Na hřišti to žije“ a s návrhem na
slavnostní zahájení akce na Hřišti pod Svatou Horou dne 31.03.2022 s možností zapojení ukrajinských dětí. Diskuse
doplněna předsedou komise o možnosti zapojení ukrajinsky popř. rusky mluvícího trenéra a způsobu informování dětí
o akci. Slavnostní zahájení projektu bude uzpůsobeno aktuální situaci, případně budou ukrajinské děti zapojeny
v průběhu konání projektu.

ad4) Komise diskutovala o žádosti ID spolku AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM vAČR na projekt 41. Rally
Příbram 2022. Komise je stejného názoru jako v předchozím období, tj. že Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje
priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové
aktivity dětí a mládeže. Komise nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací.
Hlasováno o návrhu: PRO 7 (schváleno)

ad5) Koordinátorka seznámila komisi 3 ID žádostí spolku SK SPARTAK na projekt SK SPARTAK Příbram —
rekonstrukce 2021. Informovala o jednotlivých částech projektu a položkách v žádosti. Komise diskutovala o
nenaplněném smluvním vztahu žadatele a města. Spolek žádá 0 ID na několik projektů, část projektu týkající se
rekonstrukce je podmíněna souhlasem vlastníka, který není dodán. Část projektu týkající se zavlažovacího systému
nebyla podpořena v rámci programových dotací v roce 2022, a to z důvodu nesplněné podmínky smluvního narovnání
mezi městem a spolkem a nedořešení umístění technologie na pozemku města. Tyto podmínky nejsou stále naplněny.
Poplatky. na které spolek žádá dotaci, nejsou nepředvídatelným výdajem, narovnání smluvního vztahu mezi žadatelem
a městem je dlouhodobou záležitostí.

Zvýše uvedených důvodů komise navrhuje RM doporučit ZM neposkytnutí dotace do narovnání smluvního vztahu
žadatele a města.

Hlasováno o návrhu: PRO 7 (schváleno)

dostavil se p. Peterka

ad6) diskuse o aktuální situaci

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven.

Zapsala: Markéta Benešová v. r.
Schválil: Ing. Jiří Holý v. r.

Přílohy: Žádost 0 ID dotaci Rally Příbram a žádost 0 ID dotaci SK SPARTAK
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