jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:

19. 9. 2018

4

věc :
Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.

důvod předložení:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zpracoval:
Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Pavlína Veselá, referent OKSS

předkládá:
MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:
Ing. Věra Nechybová, primátorka
Rada města Ústí nad Labem
Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí bezúročné zápůjčky Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s.,
IČ: 272 74 055, na „Pomoc s řešením rozpočtového schodku v souvislosti
s finančním plnění jednotlivých partnerů“ ve výši 3 500 tis. Kč se splatností
do 31. 12. 2019.

Důvodová zpráva:
Dne 15. 8. 2018, usnesením č. 459/18, schválila Rada města Ústí nad Labem v souladu
s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. účetní závěrku za rok
2017 vč. příloh a formulací.
Představenstvo a dozorčí rada Fotbalového klubu Ústí nad Labem na základě této
účetní závěrky uložila řediteli společnosti Ing. Petru Heidenreichovi vstoupit
do jednání s vlastníkem klubu, Statutárním městěm Ústí nad Labem, o poskytnutí
mimořádné finanční výpomoci pro stabilizaci rozpočtu společnosti pro rok 2018.
V důsledku výpadku předpokládaných plnění partnerů (sponzorské smlouvy), navýšení
prostředků pro záchranu účasti v soutěži a v neposlední řadě navýšení bodového
propočtu vznikl průběžný schodek rozpočtu klubu.
Předpokládaný schodek do konce roku 2018 činí 4.350.000,- Kč (viz. příloha č. 2).
Možným řešením této situace je poskytnutí bezúročné zápůjčky.
Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 515/18, ze dne 29. 8. 2018, bere na vědomí
žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. o „Pomoc s řešením rozpočtového
schodku v souvislosti s finančním plněním jednotlivých partnerů“.
Rada města Ústí nad Labem předkládá materiál Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
ke schválení bezúročné zápůjčky Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s. ve výši
3 500 tis. Kč se splatností do 31. 12. 2019.
Na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem budou také pozváni statutární
zástupci Fotbalového klubu Ústí nad Labem. A. s. k objasnění situace klubu.
Ve smlouvě bude uvedeno, že v případě nevrácení zápůjčky bude o tuto částku
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. pokrácen v rámci podpory „Preferovaných
sportů“ na rok 2020.
Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.

Přílohy:
1. Žádost o finanční podporu (půjčku) Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.
2. Přehled – finanční stav k 1. 8. 2018
Dokumenty které jsou k dispozici na odboru kultury, sportu a sociálních služeb:
 Přehled plnění ze strany sponzorů 2015 - 2018
 Zápis ze společného jednání představenstva a dozorčí rady dne 15. 6. 2018
 Zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 14. 8. 2018
 Zápis z jednání představenstva ze dne 17. 8. 2018
 Výroční zpráva Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
 Rozvaha k 31. 12. 2018
 Příloha v účetní závěrce za rok 2017 v plném rozsahu

