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

2016

SK Čechoslovan 2016
-

Žadatel:
(úplný název, nebo SK Čechoslovan Dolní Jirčany
jméno, je-Ii žadatel
fyzická osoba)

iČo‘

75063751

II

I DIČ:
I

datum narození:
Bydliště/sídlo žadatele:

CZ75063751

Ulice:

Pražská

Č. p.

Obec:

Dolní Jirčany, p. Psá~

~sČ

Tel.:

~eti~skcechoslovan.cz

I

25244

603498521

Mobil:

e-mail:

I 594

~ebová stránka:

~ww.skcechoslovan.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu
žadatele:
Název banky:

800

Kód banky:

387947329

Specifický

Č.s. a. s. Jesenice

symbol:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:
Statutární zástupce žadatele:
1lflO~
I U.

prijmení,

Funkce nebo
právní důvod
zastoupení:

Petr Jaško, Ing

Adresa:

Na Vysoké 468, 252 44 Dolní Jirčany

Telefon:

603498521

E-mail:

předseda

petrjasko.cz~gmaiI.com

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

ró6~n~~úřadP~
~
pŘILOI-iY:

POČET LISTU

57149
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení‘ název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

.

Seznam příloh žádosti:

.

Příloha č. A
Příloha a Výpis z registru CSU
Příloha b Cestné prohlášení o bezdlužnosti
Příloha c nepřiložena vzhledem k Zákonu na ochranu osobních údajů
Příloha d Cestné prohlášení o nepřijetí podpory
Příloha e Rozpočet 20 6
Příloha f— Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za rok 2014
.

-

.
.

—

—

—

—

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy č. IA nebo IB 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) 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;
O účetní závěrka za minulé účetní období (byl-Ii 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):

SK Čechoslovan tvoří základnu pro sportovní i společenské vyžití občanu Dolních Jirčan
včetně dětí v mnoha oblastech.
Sportovní klub činí dohromady 6 sportovních oddílů:
a)
b)
c)
d)
e)

fl

Fotbal dospělí 36 registrovaných članů FAČR
Fotbal děti —71 registrovaných členů na FAČR
Volejbal dospělí 42 registrovaných členů
Volejbal děti —38 registrovaných členů
Gymnastické cvičení děti 36 registrovaných členu
Nohejbal dospělí 16 registrovaných členů
—

—

—

—

Celkem dospělí 94 členů
Celkem děti 145 členů
—

—

Dohromady 239 členů

Podrobný popis projektu a výše požadované dotace (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího
vrácenO:

Tvoříme základnu pro široké sjÝ~,rtävt~‘í aktivity občanů Ddfních Jirčan ijejich dětí.
Neustále se rozšiřuje předevšímdětsk«zájdadna, to vyžaduje velik&množ~tví práce
trenérů, funkcionářů ayšech lidí okolo. Aktivity dospělých se financují předevšírn‘z :
příspěvků, na aktivity spojené s působením dětí a mládeže budeme potřebovat pbnioc dbce.
Vybíráme příspěvky 160,- až 1500,- Kč na jednoho člena a sezónu. Sourozenci a: pomdcníci
mají značné slevy, částpotřeb se z nich pokryje, ale příspěvek obce bychom využili dle
plánovaného rozpočtu.
Ukazuje se naléhavá potřeba automatické závlahy, protože fotbalový trávník je velkým
počtem dětských mužstev značně zatížen a abychom jej udrželi v provozuschopném stavu
budeme muset závlahu v příštím roce řešit.
.

51149
81 000,263 000,-

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topeni, 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*:

.

126 000,-

.

~.

.

903 000,- (výnosy)

.

Celkové prijmy v minulém roce:

.

Celkové výdaje v minulém roce:

690 000,- (náklady)

‚z klubu se~aměřením na děti
roce:
Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, účel a částku):

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podáni žádosti do 18 let 145
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let 94
(dospěli):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období záři srpen
122 000 r.20 14
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září srpen
51 000 r.2014
.

.

—

.

Výčet oddílů pro členy mladší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Fotbal dětí
VoejbaI děti
Gymnastické cvičení děti

.
..

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

.

57 149
Fotbal dospěli
Volejbal dospělí
Nohejbal dospěli

9

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

1

12
6

‘V případě existence organizace l“atší než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum:

.

~ P. ~‘!1 .?~I s

Podpis (případně) razítko žadatelv

I

L

Sportovní klub
Čechoslovan

iČo:
Dolní75063751
Jirčany

-~

57149
Příloha č. lB
Dotace na veřejně prospěšnou činnost kromě sportovní (chovatelé, zahrádkáři, včelaři,
myslivci, vzdělávání, dobrovolní hasiči a dalši):
Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok
počet jednotlivců využívajících služeb a jejich věková struktura lze připojit jako přílohu):

-

rozpis akcí,

—

.

.)

Podrobný popis projektu a harmonogram užití (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího vrácenQ:

Celkové příjmy v minulém roce:

.

Celkové výdaje v minulém roce:

.

.

.

Vyse dotace obce poskytnuté v minulem
roce:
-

.

účel dotace:
.

castka:

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

Datum

Podpis (případně) razítko žadatele-

.

