DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro HC PLZEŇ 1929 s.r.o.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Subjekt HC PLZEŇ 1929 s.r.o. podal dne 20. 6. 2019 žádost o individuální dotaci na přepravu
a dopravu A týmu na základě účasti hokejového klubu v Champions Hockey League – CHL pro
sezónu 2019/2020. Subjekt se soutěže Champions Hockey League zúčastnil i v loňské sezóně,
kdy po jediné porážce obsadil celkové 3. místo.
Dále je jedním z největších klubů pracujících s mládeží na území města Plzně.
Klub je schopen poskytnout umístění loga statutárního města Plzně na ledové ploše
v dominantním postavení v kruhu pro vhazování na utkání CHL a také prostor pro prezentaci
statutárního města Plzně na multimediální kostce při domácích utkáních CHL. Dále 500
vstupenek na každé domácí utkání CHL. Dále je subjekt ochoten zajistit rozdání letáků či jiných
tiskovin na venkovních utkáních CHL.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání poskytne finanční podporu formou individuální
dotace ve spolupráci s Kanceláří primátora města Plzně. Na základě pověření od vedení města
byla navržená částka upravena na 250 tis. Kč vč. DPH. Komise pro sport a mládež RMP
projednala žádost subjektu per rollam a usnesením č. 8/2019 doporučila RMP poskytnout dotaci
ve výši 250 tis. Kč vč. DPH, viz příloha č. 2.
V předchozích letech byly subjektu HC PLZEŇ 1929 s.r.o. z finančních prostředků města
poskytnuty tyto dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za 64832261 - HC PLZEŇ 1929 s.r.o.
Zdroj

MMPSPORT

Rok

Název akce

Přeprava a doprava A-týmu v Champions
2019 Hockey League pro sezonu 2019/2020

Kázeň
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porušená
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Částka

Částka

Částka

schválená vyplacená

vrácená

Suma 2017

0

0

0

0

Suma 2018

0

0

0

0

Ne

302 500,00

0

0

0

Suma 2019

302 500,00

0

0

0

Suma 2017 - 2019

302 500,00

0

0

0

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČ: 64832261,
Štefánikovo náměstí 2592/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.
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5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu II. tohoto usnesení.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti f inančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Za účelem zajištění finančního krytí je v bodě II/1 návrhu usnesení navrženo rozpočtové opatření
spočívající v převodu prostředků z rozpočtu provozních transferů Kanceláře primátora do
rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části tohoto usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94480
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy:
1) Žádost o poskytnutí dotace
2) Usnesení KSM RMP č. 8/2019
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