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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE ZROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: . 2020

Název projektu: Bezpečná sportovní výbava a pronájem tělocvičny

Žadatel:
(úplný název, nebo Škola TAEKWON-DO LT.F. GE-BAEK HOS1N SOOL, z.s.
jméno, je-li zadatel
fyzická osoba)
ičoi 70867968 »iČ- CZ70867968
datum narozeni: *

Bydliště/sídlo žadatele:

„ 1802/3Ulice: Láskova C. p‘

Obec: Praha 11 Chodov PSČ 14800

Tel.: 603/302 739 Mobil: 603/302 739

E-mail: info®tkd.cz chová stránka: vww.tkd.cz

Bankovní spojení:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU

Statutárni zastupee žadatele

Jméno, příjmení,
titul:

Adresa: .

Telefon:

Číslo účtu
žadatele:

Název banky:

2982742001

Raiffeisen Bank a.s.

Martin Zámečník

Láskova 1802/3, 148 00 Praha 11 Chodov

603/302 739

Kód banky: 5500

Specifický
symbol:

Funkce nebo
právní důvod předseda
zastoupení:

E-mail: info~tkd.cz

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(Jméno a pří~rneni/ nazey společnosti, IČOidatum naroienz, bydhštč/sidlo)
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Osoby, v nichž má žadatel přimy podii (Jméno a př‘jmeni/ náee~ společnosti, IČO/datum narozeni,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:

tA) Dotace sportovním organizacím
2) Výpis ze spolkového rejstříku
3) Stanovy školy
4) Zápis z valné hromady
5) Seznam členů do 18 let
6) Cestné prohlášení o bezdlužnosti vůči FU, ZP, OSSZ
7) Cestné prohlášení de minimis
8) Potvrzení o vedení bankovního účtu
9) Rozpis nákladů a příjmů
10) Učetní uzávěrka za minulé období

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
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 1 8-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;

0 účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
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Příloha č. IA

Dotace sportovním organizacím:

Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity):

Naše Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL,z.s. vyučuje korejské bojové umění
taekwondo. ‚Jsme největší a nejúspěšnější školou taekwonda v celé CR. To jsme dokázali i letos, kdy jsme
jako středisko STM (středisko talentové mládeže) celkově zvítězili v I. i 11. kole STM závodů v Brně a
Nymburce a již posedmé v řadě jsme zvítězili v celkovém hodnocení škol na Mistrovství Ceské republiky v
Nymburce, které se konalo 8.-b. listopadu 2019. Těchto skvělých výsledků jsme dosáhli i díky úspěšné
Jirčanské skupině, která mimo spousty medailí z STM závodů a týmů, přivezla z MCR z indviduúlní části
tyto medaile:

I) Adéla Krbcová —3. místo ve sportovním boji, kategorie starší žákyně, +55 kg
2) Anna Krbcová —3. místo v tech, sestavách a 2. místo ve sportovním boji, kat. mladší juniorky, +65 kg
3) Jana Odstrčilová —3. místo ve sportovním boji, kat. mladší juniorky, do 65kg
4) Františka Běťáková —3. místo ve sportovním boji, kat. starší žákyně, -40 kg
5) Marek Pavlas —3. místo v tech, sestavách, kat. starší žáci I. dan, 3. místo ve sportovním boji -45 kg
6) Ondřej Pavlas — 1. místo v tech, sestavách, kat. mladší junioři, II. dan, 1. místo ve sport boji, -60 kg
7) Petr Skalický —2. místo v tech, sestavách, mladší junioři, 11. dan, 3. místo ve sport boji -55 kg
8) Vít Skalický —3. místo ve sportovním boji, kat. starší junioři, -69 kg

Tréninky v Dolních Jirčanech probíhají každý pátek od 15.00-1 7.00 hod. pod vedením mistra Martina
Zámečníka, VII. danu. Clenové naši školy mohou platit roční předplatné ve výši 3.800 Kč či měsíční školné
ve výši 400 Kč měsíčně. Součástí taekwonda jsou technické sestavy, sportovní boj, speciální techniky,
přerážení a v neposlední řadě sebeobrana. Již začátečnici se učí základy sebeobrany, pokročilejší
sebeobranu proti noži. Učíme snadné a účinné vyprošťovací techniky, které jsou schopni pochopit i menši
děti. Chceme žáky naučit se bránit, abychom i díky taekwondu snížili problematiku šikany, která je na
školách po celé republice stále větší.

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

V následujícím i‘oce máme za cíl dovybavit jirčanskou skupinu nácvikovými tréninkovými lapami, kteľé jsou
nutné pro bezpečný nácvik jednotlivých úderů a kopů. Dále je třeba nakoupit pro děti bezpečnou sportovní
výbavu, jako jsou chrániče rukou, nohou, zubů, přileb. které zajišťují bezpečnost při nácviku sportovního boje na
trénincích, soustředěních a především na závodech, kde je tato výbava i povinná.

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o dotaci ve výši 68950 Kč, kterou bychom použili následovně:

1)16.000,- Kč - pronájem tělocvičny
2)40.350,- Kč - nákup bezpečné výbavy — nácvikové lapy zn, Bail (15x350 KČ)

- chrániče rukou, nohou a zubů (J 5x 1.350 Kč)
- přilby (~5x 990 Kč)

3)12.600,- Kč — úhrada členských příspěvků Českému svazu taekwondo
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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 18740 Kč
činnost za minulý rok*:
C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic*:

121.800 KčCelkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce: 180.450 Kč

Výše dotace obce poskytnuté v minulém ucel dotace. Pronájem prostor a nákup sportovního vybaveni
roce:

cástka: 30000

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

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let 36
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podáni žádosti nad lB let
(dospěli):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září— srpen
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září — srpen

92.500 Kč

Výčet oddílů pro členy mladší ISlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):
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I oddíl - taekwondo

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

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: 8
Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: 8
Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži: 8
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu: 3
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu: O

tV případě existence organizace kratší než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 25.11.2019 Podpis (případně) razítko žadatelw

Škola Z.S.
áskova 1802

14800 Praha 11
iČo: 70867968




