DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Přijetí daru ve výši 10 mil. Kč od FC Viktoria Plzeň, a.s. (IČ 252 26 720).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 6. října 2011 vystoupil na jednání ZMP pan RNDr. Tomáš Paclík, předseda
představenstva FC Viktoria Plzeň, a. s. a momentálně její jediný akcionář. Poděkoval
městu za jeho podporu, kterou klubu věnovalo a věnuje i v době obecného krácení výdajů.
Dále ocenil rozhodnutí města investovat do rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech.
Současně s tímto poděkováním pan doktor Paclík vyjádřil rozhodnutí klubu přispět do
rozpočtu města darem ve výši 10 mil. Kč, a to nejlépe na aktivity v oblasti kultury
a nevýdělečného sportu. K jakému účelu město tyto prostředky skutečně využije,
ponechal pan doktor Paclík na městě samotném.
Na základě jednání pana primátora, paní náměstkyně Herinkové a paní radní Rottové
s panem Paclíkem bylo domluveno, že 10 mil. Kč bude navrženo k rozdělení na dvě
shodné části do oblasti sportu a kultury:
1) o 5 mil. Kč budou zvýšeny kapitálové výdaje rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMP (dále jen OŠMT MMP) schváleného pro rok 2012,
2) 5 mil. Kč bude zatím převedeno do Fondu rezerv a rozvoje města Plzně (dále jen FRR
MP) s tím, že budou účelově blokovány na finanční krytí grantu na realizaci festivalu
„Smetanovské dny“ v období let 2013 – 2015. V těchto letech budou postupně
uvolňovány do rozpočtu Odboru kultury MMP (dále jen OK MMP), a to na finanční
krytí ročních dotací na realizaci festivalu. V roce 2012 město Plzeň prostřednictvím
odboru kultury vypíše tříletý grant na pořádání tohoto festivalu v letech 2013 -2015.
Úspěšnému žadateli budou poskytnuty 3 jednotlivé roční dotace – pro rok 2013 ve
výši 1,5 mil. Kč, pro rok 2014 ve výši také 1,5 mil. Kč a pro rok 2015 ve výši 2 mil.
Kč.
Po schválení usnesení v ZMP bude mezi městem Plzeň a FC Viktoria Plzeň, a.s.
uzavřena darovací smlouva.
O přijetí daru bude mezi městem Plzeň a FC Viktoria Plzeň, a.s. uzavřena smlouva
a zároveň je třeba provést navržené rozpočtové opatření.
Usnesením Rady města Plzně č. 8 ze dne 5. 1. 2012 vyjádřila rada svůj souhlas s přijetím
daru, uzavřením smlouvy a provedením souvisejícího rozpočtového opatření.
3. Předpokládaný cílový stav
Přijetí daru ve výši 10 mil. Kč od FC Viktoria Plzeň, a.s. (IČ 252 26 720).
4. Navrhované varianty řešení
Schválit:
a) přijetí daru ve výši 10 mil. Kč od společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s. (IČ 252 26 720),
Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň,
b) uzavření darovací smlouvy v souladu s bodem II. 1 tohoto usnesení,
c) rozpočtové opatření spočívající:
- ve zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy OK MMP
o 5 mil. Kč,
- v převodu částky 5 mil. Kč do FRR MP, s účelovým zablokováním těchto
prostředků ve FRR MP pro OK MMP na finanční krytí tříletého grantu
„Smetanovské dny“ v období let 2013 – 2015 s tím, že v roce 2013 bude použito

Strana: 1

-

1,5 mil. Kč, v roce 2014 také 1,5 mil. Kč a v roce 2015 budou použity
2 mil. Kč,
ve zvýšení kapitálových příjmů - ostatní kapitálové příjmy OŠMT MMP
o částku 5 mil. Kč,
ve zvýšení kapitálových výdajů – transfery ostatním organizacím OŠMT MMP
o částku 5 mil. Kč z finančního daru FC Viktoria Plzeň.

5. Doporučená varianta řešení
Viz bod 4 důvodové zprávy.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti f inančního krytí (včetně všech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Navržené řešení nenese nové nároky na výdajovou stránku rozpočtu města.
Přijetí daru posílí rozpočty OŠMT MMP a OK MMP.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Podle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 8 ze dne 5. 1. 2012 – ve věci přijetí daru od FC Viktoria, a.s.
9. Závazky či pohled ávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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