OBECN[úRAD PSÁR% Pražská 137, 252 44 Psár
Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015
Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení
Předmět činnosti
Sportovní činnost oddílu, pořádání kulturních a společenských akcí
Žádost se skládá z části A údaje o žadateli, části B specifikace předmětu činnosti oddílu, části C doplňující údaje,
jednotlivá prohlášení a části D povinné přílohy, údaje o existenci žadatele a vlastní projekt včetně podrobného rozpočtu.
—

Pokyny pro vyplnění:
Předmět činnosti obsahuje název projektu, na který bude žádáno (např. „Sportovní činnost oddílu“)
Udaje o žadateli se vyplňují dle tabulky, v případě 1~zických osob se k identifikaci využívá rodné číslo, v případě
právnických osob ICO. U právnické osoby je třeba vyplnit typ organizace a druh hlavni činnosti dle zřizovací listiny, statutu,
stanov, např.: organizace turnajů, provoz hřiště, atd...
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Cast A: Udaje o zadateli

:::a :::;1~te~ Sportovní klub Ra id Psáry_____________
Obec, část obce: Psáry
Ulice, č.p.: Sportovní 220

I

8

12 2014

Č.j.: ou-~J~«~“

TeL/fax:
sary.cz

Číslo účtu:

_________________

387952339/0800

DIČ: CZ

PŘILOHY•

Vedeného u České spořitelny a.s.

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno, název žadatele: Ing. Ivo Vondráček
Obec, část obce (PSC): 252 44 Psáry
Ulice, č.p.:Psárská 9
Druh právní subjektivity (1~zická nebo právnická osoba):
právnická osoba
U právnické osoby
a) typ organizace (např.: příspěvková organizace, o.p.s., spolek...)
spolek dobrovolné občanské sdružení fyzických osob
b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele:
sportovní činnost, kulturní a osvětová činnost
-

c) jméno a funkce všech statutárních zástupcu žadatele:
Zdeněk Skřivan předseda yV
Václav Novák
místopředseda VV
Ing. Ivo Vondráček jednatel
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POČET LISTŮ:
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Cast B: Specifikace predmetu cinnosti organizace v roce 2014
a) Počet členu: 135

členů! klientů využívajících služeb

(počet členi‘, kteříjsou členy platí příspěvky nebo se jinak podílejí na činnosti)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: 120
x měsíčně
toto číslo je orientační, protože soutěžní ročník je rozložen na jaro podzim, v letním období a v zimě
je vždy měsíc až dva měsíce přestávka bez zápasu, příprava probíhá v pronajaté hale a formou
kempu mládež, mužstva pravidelně dvakrát až třikrát týdně trénují, mladší přípravka hraje soutěž
formou turnajů a další turnaje jsou vyjednávány přímo s vedoucími účast na turnajích v Praze (cca
20 turnajů a přípravných zápasů)
Dále pořádáme:
dětskou fotbalovou akademii (25 děti ze Psár a Jirčan)
dětský letní fotbalový kemp (40 dětí)
ročník 2007, 3. na mini republice !!!!
5 trenéru absolvovalo Coerver kurz
profesionální trenér a kunzultan u mládeže
-3 hráči ze Psár hrají ve Slavii a 3 hráči v Dukle Praha (kvalitní práce s mládeží)
první v republice máme tréninkovou pomucku Quick Feet
—

—

—

-

-

-

-

~‘pruměrný počet pravidelných schuzek, tréninku, setkání, zasedání, zápasu zajeden měsíc,)

c) Počet akcí určených pro veřejnost:
akcí
Masopustní průvod a veselice, pálení čarodějnic, oslavy dne dětí, Havelské posvícení, Mikulášská
nadílka, Memoriál Karla Vondráčka, Junior ČEZ CUP, úprava tenisového kurtu na ledovou plochu
v zimě pro brusleni
(počet akci určených pro veřejnost za příslušný kalendářní rok,)

d) Návštěvnost neivětší pořádané akce určené pro veřejnost:
JUNIOR ČEZ CUP PSÁRY 2013

—

osob

mezinárodní turnaj mladších přípravek

(počet osob, které navštívily danou akci, zápas a podobně)

e) Počet jiných žádostí o grant nebo příspěvek:

žádné

žádostí

(počet dalších žádostí o příspěvek na činnost v rámci příslušného kalendářního roku)

1) Spolupráce při organizaci akcí obce:

x ročně

(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnejších akcích)

g) Počet dětí a mládeže z celkového počtu členů orEanizace:
* děti ve fotbalové školičce nejsou registrovány
mladší 6 let
—

Tjčast v soutěžích

—

všechna družstva

»A“ mužstvo Okresní přebor
„6“ mužstvo lV.třida
Dorost okresní přebor, hraje společné mužstvo s Jesenicí
Mladší žáci Okresní přebor, hraje společné mužstvo s D.Jirčanami
Starší přípravka Okresní přebor, hraje společné mužstvo s Jesenicí
Mladší přípravka Okresní přebor
Školička není v soutěži
—

—

—

—

—

—

—

Druh soutěže nebo soutěží: kopaná okresní přebor
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivců:
Dosažené úspěchy v soutěžích:
Starší žáci vítěz okresního přeboru 2013
—

—

A mužstvo se umisťuje v okresním přeboru do 3. místa
iČ:
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dětí

-

Stručný popis činnosti a konkrétní účely využití požadovaného příspěvku:
(krátká anotace pravidelné nebo nepravidelná činnosti organizace, duvody vznikz~ hlavni náplň, dosažená úspěchy textový
popis konkrátniho účelu, na jakou činnost nebo činnosti bude příspěvek využit,).
V případě nedostatku místa doplňte samostatný Ust

Sportovní klub Rapid Psáry provozuje pouze jednu sportovní činnost a to kopanou. V mistrovských
soutěžích má dvě družstva dospělých a 4 družstva mladých. Též organizuje fotbalovou školičku, kde
se snaží připravit mladé adepty kopané k mistrovským soutěžím. Klub má 135 činných členů, z toho je
60 členů mladších 18 let.
Finanční podmínky klubu se od jeho založení až po současnou dobu velmi lišily. Již v letech minulých
byla činnost klubu závislá na dotacích Od fotbalového svazu, dotacích od Národního výboru a velmi
často od peněžitých či věcných daru fotbalových nadšencu. Členové výboru jsou často postaveni před
problém, jak získávat finanční prostředky, které by zajistily bezproblémovou činnost klubu, aby to
nebylo jen pouhé hraní zápasů závislých na dotacích z fotbalového svazu, které nestačí ani na praní
dresů.
Finanční QřísDěvek na rok 2015 bude rozdělen do těchto oblastí:
I. Podpora mládežnických družstev a školičky
II. Udržba a obnova sportovního areálu
Ill. Činnost klubu
IV. Kulturní a osvětová činnost
Ad I. příspěvek na nákup sportovního vybavení, pracovních pomucek, přenosných branek, úhrada
dopravy, příspěvek na kempy
pořádáme dětskou fotbalovou akademii (25 děti ze Psár a Jirčan)
dětský letní fotbalový kemp (40 dětí)
ročník 2007, 3. na mini republice fl!
5 trenéru absolvovalo Coerver kurz
profesionální trenér a kunzultan u mládeže
-3 hráči ze Psár hrají ve Slavii a 3 hráči v Dukle Praha (kvalitní práce s mládeží)
první v republice máme tréninkovou pomucku Quick Feet
—

-

-

-

-

Ad II. úprava živých plotu, úprava hrací plochy (pískování, hnojení, obnova trávníku), výměna
brankových konstrukcí certifikace Po X letech a výměna zábran za brankami, pronájem kontejneru
na trávu, stavební, instalační materiál, barvy a laky
Ad III. příspěvek na dopravu autobus na zápasy, energie, vložné na turnaje, nákup poháru
memoriál, příspěvek na praní dresu, úhrada tělocvičny, běžná údržba budov, startovné, startovné
turnaje
Ad IV.
pořádání a spoluúčast na kulturních akcích
masopust, pálení čarodějnic, Den dětí,
Havelské posvícení s posezením atrakce pro děti, mezinárodní turnaj mladších přípravek JUNIOR
ČEZ CUP, memoriál K. Vondráčka
-

—

—

—

—

—

—

Hlavní důvod, proč se parta nadšencu« angažuje v udržení kopané ve Psárech, lze spatřovat v úsilí
podchytit mladou generaci ke sportu. Někdo může namítnout, že vesnická kopaná nikomu nic
nepřinese, ale opak je pravdou. Vesnická kopaná vychovala již řadu úspěšných sportovců. Rovněž
začátky kopané ve vesnickém klubu nejsou pro rodiče tak velkou zátěži, jako když bude jejich ratolest
svěřena pod dohled v městském klubu. Možná se jim odborník bude věnovat s větší odborností a
bude mít lepší zázemí, ale též si to vše zaplatí. V Psárském klubu působí trenéři, kteří se převážně
mládeži věnují ve svém volném čase a to vše bez nároku na odměnu.
Dosažené úspěchy jsou pojmem relativním, protože největším úspěchem je přimět mládež sportovat.
Samozřejmě potěší, když se vyhraje a když mladí vyhrají i okresní soutěž starší žáci. Co je to
platné, když pak mladí v dané kategorii nejsou a musíte začít znova a to je ta vesnická kopaná.
Uspěchem mužstva dospělých je umístění do třetího místa v Okresním přeboru již několik let.
Přínosem pro obec Psáry je možnost setkání občanu na akcích pořádaných klubem, ať již se jedná o
fotbalové zápasy či kulturní akce. Možnost setkáni občanu obce Psáry je v současné době minimální.
Tím je myšleno posedět a třeba si zatancovat. Sportovní areál nedisponuje patřičnou kapacitou pro
možnost tanečního vyžití. Mnoho pořádaných akcí např Masopust, Den dětí, Mikuláš, memoriál K.
Vondráčka či JUNIOR ČEZ CUP si získalo své příznivce i mimo naši obec a jsou hojně navštěvovány.
„

—

—
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Sportovní klub si nebránil ani nebrání spolupráci s Obecním úřadem. Příkladem mohou být jak kulturní
akce, tak účast na akcích Obecního úřadu pokládání věncu k hrobům padlých, účast na vánočních
besídkách, účast na akci „Vzorná vesnice‘, zabezpečení pořádku a bezpečnosti při kulturních akcích.
—

Na závěr nám dovolte i touto cestou, žádosti o příspěvek, požádat Obecní úřad Psáry o zajištěni
spolupráce a pomoc při:
.
Údržbě valu u čističky odpadních vod
.
Údržbě koryta potoka nežádoucí květena
.
Údržbě kanalizační sítě ve sportovním areálu
.
Opravě plotu u dětského hřiště
—

Požadovaná výše finančního přís ěvku: 480 000,-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 zákonů.
Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona Č. 10 1/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, v
dohodě o poskytnutí příspěvku a při plnění povinností z ní plynoucích.

VPsárech dne 29.11.2014
Sporto‘.rlr klub Rapid Psáry
Sport•vn~ 220
‚
252 44 Psáry
•
Č. klubu 20.40421

Podpis, razítko

lČ:47Q02425

®

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.

VPsárech dne 29.11.2014
kit, Weil‘
Spor~ow,‘220 ~sáiy
252 44 1sar‘j
Č. klubu 20*0421
iČ; 47~ 02 425

Podpis, razítko

a

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 důsledků 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 Psárech dne 29.11.2014

Podpis, razítko
kIt,b

‚V

Č. kit,
iČ: 4?Q 02425 1

Č: 00241580 Tel: 241940454 Fax: 241940514 e-mail: postacapsarv.cz htt~.//w~.psary.czI
Bankovr‘ĺ spojenĺ: Čs as. Praha 2 Č.ú.: 23734349/0800

psát),

Část D: Povinné přílohy k žádosti
a) Účetní závěrka za rok 2013
-

kopie posledních účetních výkazu 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
&zické osoby nepodnikající pouze vyplní část A rodné číslo a před podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku se prokáže platným občanským prukazem.
-

—

-

-

—

—

-

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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