
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár
rlr

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015

Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení

Předmět činnosti
Sportovní činnost dětí i dospělých

Žádost se skládá z Části A ůdaje o žadateli, Části B specifikace předmětu Činnosti oddílu, části C doplňující údaje,
jednotlivá prohlášeni a části D povinné přílohy, ůdaje o existenci žadatele a vlastní projekt včetně podrobného rozpočtu.

Pokyny pro vyplněni:
Předmět Činnosti obsahuje název projektu, na který bude žádáno (např. „Sportovní Činnost oddílu“)
Udaje o žadateli se vyplňují dle tabulky, v případě fyzických osob se k identifikací využívá rodné číslo, v případě
právnických osob IČO. U právnické osoby je třeba vyplnit typ organizace a druh hLavní činnosti dle zřizovací listiny, statutu,
stanov, např.: organizace turnajů, provoz hřiště, atd...

Část A: Údaje o žadateli

Jméno (název) žadatele: Sportovní klub Čechoslovan Dolní Jirčany

Adresa žadatele
Obec, část obce: Dolní Jirčany
Ulice, č.p.: Pražská 594
Tel./fax: 603498521
E-mail: info@skcecboslovan.cz
www: www.skcechoslovan.cz
iČo: 75063751 DIČ: CZ 75063751
Číslo účtu: 387947329/0800 Vedeného u České Spořitelny a.s.

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno, název žadatele: SK Cechoslovan Dolní Jirčany
Obec, Část obce (PSČ): Dolní JirČany
Ulice č.p.: Pražská 594
Druh právní subjektivity (fyzická nebo právnická osoba):
právnická osoba
U právnické osoby
a) typ organizace (např.: příspěvková organizace, o.p.s., spolek...)

občanské sdružení
b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele:

sportovní činnost dětí i dospělých Obecní úřad PF
c) jméno a funkce všech statutárních zástupců žadatele:

Ing. Miroslav Zanáška — předseda 8 -12- 2014
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Část B: Specifikace předmětu činnosti organizace v roce 2014

a) Počet členů: 237 členů/ klientů využívajících služeb
(počet členů, kteří jsou členy, platí příspěvky nebo se jinak podílejí na činnosti)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: 52 x měsíčně
(průměrný počet pravidelných schůzek, tréninků, setkáni, zasedání, zápasů zajeden měsíc)

c) Počet akcí určených pro veřejnost: 4 akcí
(počet akcí určených pro veřejnost za příslušný kalendářní rok)

d) Návštěvnost největší pořádané akce určené pro veřejnost: 250 osob
(počet osob, které navštívily danou akci, zápas a podobně)

e) Počet jin~ch žádostí o grant nebo příspěvek: 2 žádostí
(počet dalších žádostí o příspěvek na činnost v rámci příslušného kalendářního roku)

fl Siolupráce při organizaci akcí obce: 4 x ročně
(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnějšk‘h akcích)

g) Počet dětí a mládeže z celkového počtu členů organizace: 137 dětí

Účast v soutěžích — všechna družstva
(vyplní pouze sportovní oddíly, je-li družstev více, vyplňte na samostatný list)

Druh soutěže nebo soutěží:
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivců:
Dosažené úspěchy v soutěžích:

Fotbal:

A mužstvo - III. třída - 10 místo
B mužstvo - IV. Třída - 13 místo
Mladší žáci - okresní přebor - 8 místo
Starší přípravka - okresní přebor - 11 místo
Mladší přípravka - okresní přebor - 10 místo
Mini přípravka - okresní přebor - 6.místo

Volejbal: Amatérská volejbalová liga - 12 místo

Nohejbal: Okresní soutěž - 6 místo

Stručný popis činnosti a konkrétní účely využití požadovaného příspěvku:
(krátká anotace pravidelné nebo nepravidelné činnosti organizace, důvody vzniku, hlavní náplň, dosažené úspěchy, textový
popis konkrétního účelu, na jakou činnost nebo činnosti bude příspěvek využit).
V př(padě nedostatku místa doplňte samostatný list.

Tvoříme základnu pro široké sportovní aktivity občanů Dolních Jirčan i jejich dětí. Neustále se
rozšiřuje především dětská základna, to vyžaduje veliké množství práce trenéru, funkcionářů a všech
lidí okolo. Aktivity dospělých se financují především z příspěvků, na aktivity spojené s působením dětí
a mládeže budeme potřebovat pomoc obce. Vybíráme příspěvky 1000,- až 1250,- Kč na jedno dítě a
sezónu. Sourozenci a pomocníci mají značné slevy, část potřeb se z nich pokryje, ale příspěvek obce
bychom využili na následující účely:

Fotbal:

FOTBAL: zimní tréninky — náklady na provoz část 14 000 Kč
startovné . 16000Kč
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zimní soustředění — příspěvek oddílu 44 000 KČ
závěrečná — příspěvky oddílu 10 000 KČ
doprava 30 000 KČ
letní soustředění — oddíl .příspěvek 45 000 KČ

dresy 30 000 Kč
sportovní pomůcky 35 000 Kč
vzělávání trenérů 32 000 KČ
praní dresů žáci 5 000 KČ

VOLEJBAL:
zimní tréninky — náklady na provoz část 12 000 KČ
zimní soustředění — příspěvek oddílu 19 500 KČ
závěrečná — příspěvky oddílu 4 000 Kč

doprava 20 000 Kč
letní soustředění — oddíLpříspěvek 35 000 Kč

dresy 20 000 Kč
sportovní pomůcky 25 000 KČ
vzělávání trenérů 10 000 KČ

NOHEJBAL:
startovné 6 000 Kč

GYMNASTIKA:
pomůcky 15 000 KČ

SPOLECNE:
Energie - část 25 000 Kč
údržba hřiště - část 20 000 KČ
údržba a dostavba budovy 80 000 Kč
pojistné 6 000 Kč
dětský den 10000KČ
drakiáda 5 000 Kč
žákovský turnaj 10 000 KČ

Celkem: 583 500 Kč
O

Požadovaná v Ic finančního Hs ěvku: 583 500 -Kč
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Část C: Doplňující údaje

Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údaju ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonu.

Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonu, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, v
dohodě o poskytnutí příspěvku a při plnění povinností z ní plynoucích.

V Dolních Jirčanech dne 7.12.2014

Podpis, razítko

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám zachyceny daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. Dále prohlašuji, že mám řádně vyúčtovány všechny přijaté dotace od obce či
jiných subjektů v minulých letech.

V Dolních Jirčanech dne 7.12.2014

Podpis, razítko

‚1 .
‘V

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti jsou
pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledku nepravdivého čestného prohlášení, a to na možnost postihu
dle zákona Č. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění, pokud by se vzhledem k okolnostem nejednalo
o trestný čin.

V Dolních JirČanech dne 7.12.2014

Podpis, razítko
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Část D: Povinné přílohy k žádosti

a) Účetní závěrka za rok 2013
- kopie posledních účetních výkazů za rok 2013, odevzdaných nadřízenému orgánu
- žadatel, který vyúčtování za rok 2013 neprováděl, doloží průběžný rozpočet za rok 2014

b) Kopie registrace právní subjektivity žadatele
- občanská sdružení — stanovy s registrací u MV ČR,
- obecně prospěšné společnosti — výpis z obchodního rejstříku,
- fyzické osoby podnikající — živnostenský list
- fyzické osoby nepodnikající pouze vyplní část A - rodné číslo a před podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku se prokáže platným občanským průkazem.

Kopii registrace musí přiložit ten žadatel, který žádá o příspěvek obce pomocí tohoto formuláře poprvé,
nebo ten. u něhož došlo ke změnám v této oblasti. (V roce 2014 přikládají všichni žadatelé.)
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