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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: 2020

Název projektu: SK Čechoslovan 2020
Žadatel:
(úplný název, nebo
jméno, je-li žadatel
fyzická osoba)

SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s.

IČO/
datum narození:

75063751 DIČ: CZ75063751

Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice: Pražská Č. p.
594

Obec: Dolní Jirčany, p. Psáry PSČ 25244

Tel.: Mobil: 603498521

E-mail: predseda@skcechoslovan.cz Webová stránka: www.skcechoslovan.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu 
žadatele:

387947329 Kód banky:
800

Název banky: Č.S. a. s. Jesenice Specifický
symbol:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU: 

Statutární zástupce žadatele:               

Jméno, příjmení,
titul:

Petr Jaško, Ing
Funkce nebo 
právní důvod 
zastoupení:

Předseda klubu

Adresa: Na Vysoké 468, 252 44 Dolni Jirčany

Telefon: 603498521 E-mail: petr@skcechoslovan.cz

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



57 14 9
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení/ název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:
Přiloha č. 1A
Přiloha a – Usneseni Městskeho soudu v Praze – přiloženo k žadosti na rok 2017
Přiloha b – Čestne prohlašeni o bezdlužnosti
Přiloha c – Čestne prohlašeni o nepřijeti podpory
Přiloha d – Seznamy členů
Přiloha e – Rozpočet 2019
Přiloha f – Rozvaha a Vykaz zisků a ztrat za rok 2018

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti + Přílohy č. 1A nebo 1B 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
doklady již 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;

f) 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):

Sportovni klub SK Čechoslovan Dolni Jirčany je rozdělen do šesti oddilů podle jednotlivych
sportů. Tyto oddily jsou relativně samostatne, přičemž využivaji v co nejšiřši miře společne zakladny a
zazemi našeho klubu a podileji se na společnych akcich:

a) Fotbal dospěli –  55  registrovaných členů
b) Fotbal děti – 58  registrovaných členů
c) Volejbal  – 43 registrovanych členů, z toho 27 dospělých a 16 dětí 
d) Nohejbal dospěli – 23 registrovanych členů
e) Tenis  – 85 registrovanych členů, z toho 8 dospělých a 77 dětí
f) Kondični akademie děti – 81 členů

Plné členství činí 1500,- Kč/ pololeti. Všichni treneři jsou od poplatků osvobozeni, méně
aktivni a ostatní mohou platit udržovaci poplatek 100 Kč/ pololeti.

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

SK Čechoslovan se podílí na sportovním i společenském životě obce. Našim hlavnim mottem
je umožnit sportovani všem, kdo o to maji zajem a rozvijet všestrannou pohybovou dovednost
děti s důrazem na zdravý pohyb  fair play jednáni ve všech oblastech.
    Pořádáme nebo se podilime na pořadani množstvi akci sportovnich i společenských v
obci. Jak zajišťovani sportovni činnosti, tak společenskych akci, vyžaduje veliké množstvi
práce trenerů, funkcionařů a všech lidi okolo. Aktivity dospělych se financuji předevšim z
přispěvků, na aktivity spojene s působenim děti a mladeže budeme potřebovat pomoc obce.
  Vybírame přispěvky 100,- až 1500,- Kč na jednoho člena a sezonu. Sourozenci a treneři
maji značné slevy, čast potřeb se z nich pokryje, ale přispěvek obce bychom využili dle
planovaneho rozpočtu.
    Hlavni potřeba financi pro rok 2020 bude s největší pravděpodobností pokrytí 
spolufinancování projektu celkového zlepšení vnějších ploch, především hřiště a jeho okolí, 
přičemž hlavní důraz bude kladem na osvětlení fotbalového hřiště, které využívají i ostatní 
oddíly.Vše záleží na tom, jak dopadne již podaná žádost o investiční dotaci.
   Trenérům všech oddílů vyplácíme malou odměnu, aby jejich obrovske usili bylo alespoň 
nepatrně oceněno. Chceme take zajistit jejich stale větši proškoleni a odbornou způsobilost, 
což vyžaduje dalši čas a finance.
  Jelikož nemáme vyhovujici halu na soutěžni volejbal, tak pokračuje spoluprace s
oddilem Slavie Praha a nejtalentovanějši mlade volejbalisty a volejbalistky tam postupně
přechazeji. Mame tam i našeho trenera, ktery usnadňuje přechod našich děti do soutěžniho
volejbalu. I když se nam tak čiselně zmenšuje počet členů, stale se k nám tato mládež vraci
a pomáhá zvyšovat uroveň i našeho volejbalu. Nejen proto jim toto umožňujeme a přejeme
jim hodně uspěchů.
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Podobnou spolupráci jsme navázali s fotbalovými oddily FK Slavoj Vyšehrad a Slavia 
Jesenice.

Z pořádaných akci pro sportovce i veřejnost bych chtěl vyjmenovat napřiklad tyto:

Dětský den,
Drakiada,
Volejbalove turnaje
Nohejbalove turnaje
Sportovni ples
Letni soustředěni žaků
Zimni soustředěni žaků
Zimni společny pobyt na horach
Přatelska fotbalova utkani
Mistrovska fotbalová utkáni
Soutěžni nohejbalová utkáni
Volejbalová utkani AVL
Tenisova utkani
Mikulášská oslava
Záverečné rozloučení se sezónou – společně i jednotlivé dětské skupiny

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: 64022
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní 

činnost za minulý rok*: 
329303

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

investic*:
90039

Celkové příjmy v minulém roce:
1258000

Celkové výdaje v minulém roce: 959000
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Výše dotace obce poskytnuté v minulém
roce:

účel dotace:
Provoz klubu dle rozpočtu
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částka:
400 000,- (2019)

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

6000,- FAČR  (2019)

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let
(děti a mládež):

232

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let
(dospělí):

113

Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září – srpen 192000
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září – srpen 86000

Výčet oddílů pro členy mladší 18let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Fotbal děti
Volejbal děti
Tenis
Kondični akademie

Výčet oddílů pro členy starší 18let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Fotbal dospěli
Volejbal dospěli
Nohejbal dospěli

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: 9
Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: 1
Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži:

Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu: 16
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu: 7

*V případě existence organizace kratší než 1 rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 24.11.2019. . . .         Podpis (případně) razítko žadatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Příloha č. 1B

Dotace  na  veřejně  prospěšnou  činnost  kromě  sportovní  (chovatelé,  zahrádkáři,  včelaři,
myslivci, vzdělávání, dobrovolní hasiči a další):
Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akcí,
počet jednotlivců využívajících služeb a jejich věková struktura – lze připojit jako přílohu):

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

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce: 

Výše dotace obce poskytnuté v minulém
roce:

účel dotace:

částka:

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

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

□  Prohlašuji,  že  požadované  doklady  dle  bodu  Ad  a)  „ŽÁDOSTI  O  POSKYTNUTÍ
DOTACE“  jsme  již  předložili  při  sepsání  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  v roce  2017
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *  

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

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

V …Dolních Jirčanech… dne …24.11.2019

podpis:

SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s., Jaško Petr, předseda
(U fyzické osoby: uvést jméno, příjmení
U právnických osob: Doplnit obchodní firmu a jméno, příjmení, funkci osoby oprávněné 
k podpisu)

*) Poznámka:
Zakroužkujte podle toho, které prohlášení se Vás týká.
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Čes tné  proh lášen í

Jméno/ obchodní firma: SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s.
Bydliště/ sídlo: Dolní Jirčany
IČO/dat. Nar.: 75063751

tímto prohlašuje,
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.*

V Dolních Jirčanech dne 24.11.2019

podpis:

SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s., Jaško Petr, předseda
…………………………………………………………...
(U fyzické osoby: uvést jméno, příjmení
U právnických osob: Doplnit obchodní firmu a jméno, příjmení, funkci osoby oprávněné 
k podpisu)

*Poznámka:
Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté 
veřejné podpory.


