
57 149

ŽÁJOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: 2017

Název projektu: Zajištění sportovní činnosti, údržby a provozu klubu SK Rapid Psáry

Žadatel;
(úplný název, nebo ‚ . .

jméno, je-li žadatel Sportovni klub Rapid Psary, z.s.
fyzická osoba)
Ičo! 47002425 D1č~
datum narození: .

Byd1i~tě/sídlo žadatele:

Ulice: Sportovni Č. p. 220

Obec: Psary PSČ 252 44

TeL: Mobil: 605254789

E-mail: info®rapid-psary cz Webová stránka: www rapid-psary cz

Číslo účtu
žadatele: 2600789518 Kód banky: 2010

Název banky: Eto banka, a s specificky
symbol:

Statutární zástupce žadatele:

‘. Funkte*eboJméno, prijmeni, Zdeněk Skřivan práýníd~od předseda
titul: zask~upeM~

Adresa:

Telefon: 728879901 E-ma& ekonorn~rapid-psary Cz

Bankovní spojení:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOUt

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(Jméno a příjmenfÍ název společnosti, IČO/datum narození, bydlišt&~fdlo~
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Osoby, v nichž ma žadatel přiniy podíl (Jméno a příjmem! název společnosti, IČO/datum narozeni,
bydliště/sídlo) a vyše tohoto podilu

Seznam příloh žádosti:

1) Čestné prohlášení o bezdlužnosti
2) Cestné prohlášení o dotacích
3) Seznam členské základny do I 8ti let včetně
4) Seznam členské základny nad 18 let
5) Daňové přiznání r. 2015

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy č. IA nebo lB dle charakteru
činnosti žadatele.

Další povinné přílohy:
a) doklad, na jehož základě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,

zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
dokladyjiž předložili, potvrdí svým podpisem jejich platnost pro daný rok);

b) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry;

c) žadatelé musí doložit seznam členské základny (seznam registrovaných členů) s datem narození
v rozdělení na dospělé a mládež do 18-ti let;

d) čestué prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis (podpory, která nepřevýšila částku
200.000,- EUR) v uplynulých třech letech;

e) rozpočet — podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: např. provozní náklady (pronájmy, energie,
služby, údržby a opravy), mzdové náklady, nákupy materiálu a vybavení, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (turnaje, soustředění, výlety...), předpokládané příjmy;

f) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadateljiž činný).
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Příloha č. 1A

Dotace sportovním organizacím:

Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity)

Hlavní činností SK je :

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,

estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy

s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.

Příspěvky pro klub:
Činní hráči 500,- Kč
Důchodci 100,- Kč
Ostatní 200,- Kč
Ženy neplatí

Mládež aktivně hrajícív kategoriích od mini přípravky po mladší žáky platí 300,- Kč měsíčně

Podrobný popis projektu a výše požadované dotace (u návratné flnanční výpomoci také lhůta jejího
vrácení):

Sportovní klub Rapid Psáry provozuje pouze jednu sportovní činnost a to kopanou. V mistrovských
soutěžích má dvě družstva dospělých a 5 družstev mládeže. Též organizuje fotbalovou školičku, kde
se snaží připravit mladé adepty kopané k mistrovským soutěžím. Klub má 145 činných členů,
z toho je 69 členů mladších 18 let.

Finanční příspěvek na rok 2017 bude použit v následuiících oblastech:
I. Zvyšování základny a sportovní úrovně mládežnických družstev

II. Startovné na turnajích mládeže, včetně dopravy
III. Pronájem sportovišť, zejména v zimní přípravě
IV. Vzdělávání trenérů a vedoucích mužstev
V. Údržba a obnova sportovního areálu

Vl. Údržba hřiště
VII. Pořádání turnajů mládeže a dospělých, kulturní a osvětová činnost

VIII. Zajištění běžného provozu klubu

Celková žádost o dotaci na rok 2017 činí 400 000,- Kč
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Výše dotace obce poskytnuté v minulém účel dotace: Sportovní Činnost oddílu a údržba areálu SK Rapid
roce: Psáry

částka: 350 000,-

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uved‘te poskytovatele, účel a částku):

MŠMT Program VIII —53 000,-

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let 69
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let 76
(dospělí):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období záři—srpen 109 850,-

Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září —. srpen 24 800,-

činnost za minulý rok*:
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní

investic*:
C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo

Celkové příjmy v minulém roce:

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: 8 702,-

23 600,-

Celkové výdaje v minulém roce:

110 022,-

787 016,-

709 679,-
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Výčet oddílů pro členy mladší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a dalši):

Fotbal — mini přípravka
Fotbal — mladší přípravka
Fotbal — starší přípravka
Fotbal — mladší žáci
Fotbal — starší žáci

Výčet oddílů pro členy starší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a dalšD:

Fotbal — muži „A“
Fotbal — muži „B“

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: 6
Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži:
Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži:
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu: 9
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu: 1

W případě existence organizace kratší než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 15.11.2016 Podpis (případně) razítko žadatele:
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Prohlášení žadatele o dotaci

J‘Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) „ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE“ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2016
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

JČestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení. *

W~‘Prohlašuji, že nemám/e žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

Ve Psárech dne 15.11.2016

Sportovní klub Rapid Psáry zs
podpis: in Sportovnr 220

Č.
iČ:47Q 02425 Q

Za Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. - Zdeněk Skřivan, předseda
(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu a jméno, př(jmení, funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*) Poznámka:

zakroužkujte podle toho, které prohlášeni se Vás týká.
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Čestné prohlášení

Jméno! obchodní firma: Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.
Bydliště! sídlo: Sportovní 220, Psáry, 252 44
IČO/dat. nar.: 47002425

tí ohlašuje,
a) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme nepřijal/i

žádnou veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České
republiky a ve smyslu právních předpisů EU;*

b) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme přijal/i
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši Tato podpora
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku 200.000,- EUR.*

Ve Psárech dne 15.11.2016

podpis: Sportovní klub Rapid Psáry, zs.
~~j“ Sportovní 220

252 44 Psáry
Č. klubu 20A0421

iČ: 470 02 425 Q

Za Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. - Zdeněk Skřivan, předseda
(Uj5~‘zické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu a jméno, př(jment funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*PQznámka.
Zakroužkujte bud‘ možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijatě
veřejně podpory.
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Sportovní klub Rapid Psáry
~X RApin ‘tNt

Věc: rozpočet k dotací na rok 2017

Rozpočet:

Položka Částka
Platby sběrné faktury, startovné, OFS a FAČR 28 000,00 Kč
Energie, vodné, stočné, odpad~‘ 17 000,00 Kč
Údržba areálu a hřiště, provoz klubu 90 000,00 Kč
Nákup sportovního vybavení 50 000,00 Kč
Sportovní akademie, trenéři, turnaje 125 000,00 Kč
Pronájem sportovišť 40 000,00 Kč
Celkem 350 000,00 Kč

Sportovní kij.~ ~‚apid Psáry, zs.
Sportovni 220
252 4‘ Psáry

č. klubu 20A0421
lČ: 470 02425

~ ó~ř

Sportovní klub Rapid Psáry, zs.
Sportovni 220

iČ: 47002425
ČÚ; 2600789518! 2010
FAČR ID: 20A0421 (210042)

www. rapi&psary.cz
info@ rapicl-psary.cz

Obecní úřad Psáry
Pražská 137
252 44, Psáry

Ve Psárech 14. 12. 2016

Zdeněk Balouš
SK Rapid Psáry, z.s.

Q

252 44, Psáry
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Účetnl)ednotka doručí:
1 x přrstušnému finančnímu

orgánu

Výkaz zisku a ztráty
pcdle Přĺlohy Č. 2
vyhlášky Č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

‘ k31.12.2016
(v celých tisících KČ) Název a sídlo účetní jednotky

H— ičo47002425

Označeni

Sportovní
Sportovní
Psáry
252 44

Název ukazatele

klub Rapid Psáry z.s
220

čisio
řádku

činností

5

Hlavní Hospodářská Celkem

6 7
A. Náklady

L Spotřebované nákupy celkem 2 566 109 695

II. Slu~by celkem

Ill. Osobní náklady celkem 4

IV. Daně a poplatky celkem 5 2 1 3

V. Ostatní náklady celkem 5 12 12

Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkeíT 7

VII. Poskytnutě příspěvky celkem 8

VIII. Daň z příjmů celkem 9

Nákladycelkem 10 500 110 710

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastni výlrony a zboží celkem 12 27 251 276

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13

Ill. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem ‘ 15

v. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a ‘ is
opravných položek celkem

Vl. Přijaté přispévky celkem 17 123 123

VII. Provozní dotace celkem 18 386 386

Výnosy celkem ~ 536 251 767

C. Výsledek hospodařeni před zdaněním 20 [ -64 141 77

D. Výsledek hospodaření po zdaněni 211 -64 141 77

Sestaveno dne: 20.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účelni jednotkou

Sportovní klub Rapid Psaiy, z.s.
Sportovní 220
25244Psáry ‚fl

č. klubu 20A0421
it~ 47p 1‘ ~ C)

Právní forma účetnl jednotky Předmět podnikáni Pozn.:

zs. činnosti sportovnich klubů

S



Účetnijednotka doručí:
I x příslušnému fin. orgánu

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31 .1 2.2016
(v celých tisicich Kč)

Ičo

47002426

Označeni AKTIVA čislo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni -~řádku účetního období účetniho období

a b C 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 18

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 4 028 4 046
III. Dlouhodobýfinančnimajetekcelkem - -~ 4
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -4 028 -4 028
8. Krátkodobý majetek celkem 6 131 236

L Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem 8 81
Ill. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 131 128
IV. Jiná aktiva celkem 10 27

Aktiva celkem 11 131 254

Označeni PASIVA ČisIo Stav k prvnlmu dni Stav k posled. dniřádku účetního období účetního období

a b c 3 4

A. Vlastnlzdrojecelkom 12 131 208

I. Jmění celkem 13 131 131
II. Výsledek hospodařeni celkem 14 77
B. Cizí zdroje celkem 15 46

I. Rezer‘~y celkem 16
II. Dlouhodobé závazky celkem 17
Ill. Krátkodobézávazkycelkem ‘Tj 7

IV. Jiná pasiva celkem 39
Pasiva celkem 20 131 ‚ 254

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo pfl~fl~g«p ické.ospby~t«~)%újetni jednotkou

E
2-- -Lr.ury

- ~ Č. L. i. 2úA0421

-:~1: IČ: 470 02 425

Rozvaha podle Přílohy Č I
whláškY Č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Sportovní klub Rapid Psáry z.s
Sportovní 220
Psáry
25244

Sestaveno dne: 20.03.2016

Právní forma účetní jednotky Předmět podníkání Pozn.:

ZS. činností sportovních klubů


