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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY
Dotace pro rok:
Název

projektu:

2017

Sportovní Činnost oddílu TEAMGYM

Žadatel:
(úplný název, nebo TEAMGYM Dolní Jirčany z.s.
jméno, je-Ii žadatel
fyzická osoba)

iČO‘

DIČ:

05243009

datum narození:

I

I

Bydliště/sídlo žadatele:
Ulice:

Gen. Peřiny

Obec:

Psá~

Tel.:

-

E-mail:

teameymiircany@Email.com

—

p.

778

~sČ

Dolní J~Č~y
Mobil:

252 44

±420 720 755 441
Webová st~nka:

ht~://w.te~g.j~cany.co~

Bankovní spojení:
Číslo účtu

žadatele:
Název banky:

2301046458

Kód banky:

Fio banka, a.s.

Specifický
symbol:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU

2010

OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení,
.

Funkce
nebo
právní důvod

Ing. Lenka Dostálková

Člen výbom

zastoupení:
Adresa:

Gen. Peřiny 778, 252 44 Psáry Dolní JirČany

Telefon:

±420 720 755 441

—

E-mail:

teamgymjircany~gmaiI.com

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(Jméno a příjmení‘ název společnosti, IČO/datum narození, bydliště/sídlo)

rObecnĺ úřad Psáry
~
29 -11- 2016
~ ou- .‘~ťWi3
ÍPŘILOHY:

Osoby,

‚r

POČET LISTCJ:

nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení‘ název společnosti, IČO/datum narození,
výše tohoto podílu:

bydliště/sídlo) a
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Seznam příloh žádosti:
1)
2)
3)
4)

Výpis ze spolkového rejstříku
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Cestné prohlášení o dotacích
Clenská základna do 1 St let
5) Clenská základna nad 18 let
6) Rozpočet na rok 2017

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy ě. 1A nebo lB dle charakteru
činnosti žadatele.
Další povinné přílohy:
a) doklad, na jehož záldadě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,
zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
doklady již předložili, potvrdí svým podpisemjejich 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 lS-ti let;
d) čestné 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;
I) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
—
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Příloha č. 1A
Dotace sportovním organizacím:
Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity):
TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. je sportovní oddíl, který se specializuje na všeobecnou sportovní přípravu u
předškolní a školní mládeže a soutěžní TeamGym.
Všeobecná sportovní příprava je zaměřená na rozvoj obratnosti, koordinace, flexibility a komplexního
pohybového rozvoje dítěte jako základ pro další sportovní odvětví.
TeamOym je týmové soutěžní odvětvi gymnastických sportů. Soutěž TeamGym zahrnuje 3 disciplíny
pohybovou skladbu, ve které se představují všichni závodníci družstva (max. 12), dále akrobacii, kde 3x za
sebou závodí vždy 6 nejlepších závodníků družstva na akrobatickém páse. Nakonec malou trampoiínku, kdy se
opět 6 nejlepších závodníků odráží z malé trampolínky a dopadá do duchen, to vše ve třech rychlých sériích.
Družstvo s nejvyšším počtem bodů ze všech třech disciplín se stává vítězem soutěže.
-

SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Pohárové může se přihlásit jakýkoli oddíl, terminy jsou vypsané v celoroční termínové listině
Přebor kraje
Mistrovství ČR
dále Mistrovství Evropy a Mistrovství světa
—

Vzhledem ke krátkému působení oddílu jsme nyní na úrovni Pohárových soutěží. Do roku 2017 mánie ambice
na Přebornickou soutěž a případnou kvalifikace na MČR, kde bychom rádi sbírali zkušenosti pro další sezóny.
STRUKTURA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
1.200 Kč Všeobecná sportovní příprava
1.700 KČ TEAMGYM
1.000 KČ sourozenec bez rozlišení aktivity
200 Kč dítě, jehož rodič je aktivní v oddíle bez rozlišení aktivity
200 KČ Člen TEAMGYM Dolní Jirčany z.s.

Podrobný popis projektu a výše požadované dotace (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího
vrácenO:
Celková požadovaná výše dotace je 50.480 KČ, detail viz níže.

Nákup nového nářadí:

položka
Žíněnka BT

Žebřiny

počet firma
S
3

cena
za jednotku

DANECO spol.s r.o.
Kocián sport

cena celkem

3 328 Kč
5 280 Kč

16 640 Kč
15 840 Kč

Soustředění a tréninky:
.

.-

polozka
Soustředění v gymnastické hale JOJO Gym

cena (lb)
1500Kč

pocet hodin
vjednotce
.

3

počet
jednotek
za rok
4
.

cena
celkem
18000 Kč
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A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*:
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní
činnost za minulý rok*:
C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic*:

40.000 Kč

Celkové příjmy v minulém roce:
Celkové výdaje v minulém roce:

Výše dotace obce poskytnuté v minulém účel dotace:
roce:
částka:
Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, účel a částku):

Ňí~

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let
(dospělí):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září srpen
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září srpen
—

—

Výčet oddílů pro členy mladší iSlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a dalšI):

40
8
75 000
3 200

57149
žádný

Výčet oddílů pro členy starší iSlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

N/A

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

1
Potenciálně 1
-

-

-

V případě existence organizace kratší než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum:

~

Podpis (případně) razítko žadatele:

‘.ü~‘/t4~c

~‘

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal ~MĚSTSKÝ SOUD V PRA2E [iČ 00215660)“ dne 27.11.2016 V 16:13:22.
EPVId:LIAQ9JKFeSu0p6MkqIdQYBW

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
MěstsL~m soudem v Praze
oddíl L, vložka 66202

Datum zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

16. srpna 2016
L 66202 vedená u Městského soudu v Praze
TEAMGYM Dolní .Jirčany z.s.
Gen. Peřiny 778, Dolní .Jirčany, 252 44 Psáry
052 43 009
spolek
provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a
tělovýchovných aktivit, tuto ~innost organizovat a vytvářet pro ni materiální a
tréninkové podmínky

Název nejvyššího
Statutarní organ
organu:
Statutární orgán výbor:
člen výboru:
Ing. HANA BLAŽOVÁ, dat. na
ČSLA 68, 391 11 Planá nad L
Den vzniku funkce: 16. srpna
Den vzniku členství: 16. srpnE
člen výboru:
Ing. LENKA DOSTÁLKOVÁ,
Gen. Peřiny 778, Dolní Jírčan
Den vzniku funkce: 16. srpna
Den vzniku členství: 16. srpn~
člen výboru:
Mgr. ŠÁRKA NOVOTNÁ, dat
Roklinka 585, Dolní Jirčany,
Den vzniku funkce: 16. srpna
Den vzniku členství: 16. srpn
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Každý ze členů statutárního
samostatně. K vytištěnému r
..

.

..

-

Údaje platné ke dni: 27. listopadu 2016 06:32

lil

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI ZÁVAZKŮ Po SPLATNOSTI

TEAMGYM Dolní Jirčany z.s., se sídlem Gen. Peřiny 778, Dolní JirČany, 25244 Psáry, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 66202, IČO: 052 43 009,
tímto čestně prohlašuje, že nemá vůči žádným subjektům jakékoli závazky po splatnosti.

V Psárech dne 25. 11. 2016

J
TEAMGYM Dolní JirČany z.s.
Jméno: Ing. Lenka Dostálková
Funkce: člen výboru

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPŘIJETÍ DOTACE

TEAMGYM Dolní Jirčany zs., se sídlem Gen. Peřiny 778, Dolní Jlrčany, 25244 Psáry, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 66202‘ IČO: 052 43 009,
tímto čestně prohlašuje, že od svého založení až dosud neobdržel žádnou finanční podporu, která by
přesáhla částku ve výši 200.000,- EUR.

V Psárech dne 25. 11. 2016

ĺ
TEAMGVM Dolní Jirčany z.s.
Jméno: Ing. Lenka Dostálková
Funkce: člen výboru

Rozpočet 2017 TEAMGYM Dolní Jirčany z.s.

Příjmy
Příspěvky

78 200

Dotace Obec Psáry

50 480

Příjmy celkem

128 680

Výdaje
Nájmy za tréninkové prostory

40 000

Nákup nářadí a pomůcek

75000

Startovné

5 000

Školení, sportovní vzdělávání

7000

Interní závody

3 000

Výdaje celkem

130 000

