Příloha č. 3

ŽÁDOST O DOTACI NA PRAVIDELNOU ČINNOST KLUBU/MLÁDEŽE
Z ROZPOČTU MĚSTA BŘIDLIČNÁ V ROCE 2023

Název klubu:.…………………………………………………….…………………………………..……IČ:……….......……….………….
oddíl: ..……………………………………………………………………….....……………….……………………………………..

sídlo: …………………………………………………...….......

telefon: ...............................................................................

bank.spoj: ...........................................................................

č.p: ...............................................................................

e-mail: ........................................................................

účet č.: ……….....………...…….…...............……..........

Statutární zástupce / jméno a příjmení: …………………………………….....……..…………….….…….

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA PRAVIDELNOU ČINNOST KLUBU/MLÁDEŽE
roku čerpání dotace.
(PLÁTCI DPH UVÁDĚJÍ VÝDAJE BEZ DPH)

Předpokládané výdaje

částka
v Kč

bližší specifikace

Materiál
Ceny, diplomy
Pronájem
Ubytování, cestovné
Služby:

Ostatní:

Celkem VÝDAJE
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Předpokládané zdroje
a příjmy

částka
v Kč

bližší specifikace

Vlastní vklad žadatele –
členské příspěvky
Vstupné - očekávané

Jiné zdroje (jiné dotace, dary, vklad
účastníků, startovné, sponzoři atp.)

Celkem ZDROJE A PŘÍJMY
VÝDAJE - ZDROJE A PŘÍJMY

pozn:

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

Dokladujte kopií oficiální výsledkové listiny za soutěžní cyklus (i dílčí)
viz. PŘÍLOHA
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1. DRUŽSTVA
- tabulku vyplňte ve všech sloupcích a přílohách
- soutěžní cyklus:

A
B

= jaro - podzim (2023)
=

družstvo/věkové zařazení

jaro - zima (2023)

název soutěže

ke dni podání žádosti

pořadí

soutěže
v ČR

z
celkového
počtu

soutěží v
ČR

počet soutěž.
utkání,

kvalifikačních
turnajů,
kvalifikačních
závodů

počet
členů

družstva

Počet aktivních členů dospělých a mládežnických družstev v oddílu celkem
(mládežnické = od přípravek, které dosud nehrají pravidelnou soutěž až po juniory do 19 let)

Nedílnou součástí této žádosti musí být tyto přílohy:
1. kopie oficiálních výsledkových listin a konečné (nebo aktuální) umístění v soutěži

2. jmenný seznam aktivních členů – viz. dále (seznam slouží pouze jako podklad ke stanovení výše
dotace)

3. kopie dokladu o registraci/zřizovací listiny, výpisu z obchodního rejstříku
(s výjimkou fyzické osoby bez IČ, spolky předloží kopii zápisu z volby statutárních zástupců)

DATUM: …………………...........

....................................................................
podpis statutárního zástupce
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2. JEDNOTLIVCI/DRUŽSTVA - UMÍSTĚNÍ (přebory až po nejvyšší soutěž v ČR, MČR, ME, MS ... a pod.)
akce

umístění

jméno a příjmení (družstvo)
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3. VÝDAJE NA ČINNOST v roce předcházejícím požadované dotaci (v tis. Kč) - skutečnost
- jen na pravidelnou soutěž (nikoliv na - soustředění, přípravná a přátelská utkání a turnaje ... atp.)
Na výzvu poskytovatele je žadatel povinen předložit do 10 dnů originály dokladů o výdajích.

druh výdaje (doprava-autobusy, pronájmy tělocvičny ZŠ, rozhodčí-soutěžní utkání, startovné-kvalifikace, ubytovánísoutěž utkání atp.)

Kč

1) doprava:

2) nájemné:

3) rozhodčí:

4) startovné:

5) ubytování:
VÝDAJE 1) až 5) CELKEM

ostatní výdaje (pouze orientační údaj pro poskytovatele dotace) – uveďte jaké (soustředění, přátelská
utkání, turnaje ...atp.):

-

ostatní výdaje celkem (pouze orientační údaj pro poskytovatele dotace)

Datum: ……………….............

………………………………………………

podpis statutárního zástupce
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4. ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE předcházejícímu požadované dotaci – skutečnost
(nehodící škrtněte)

aktivních členů / aktivních členů do 19 let se soustavnou a pravidelnou činností
v oddílu - CELKEM
celkový počet aktivních členů/aktivních členů do 19 let - platících oddílové příspěvky
oddílové příspěvky na 1 člena / člena do 19 let

5. JINÉ DOTACE PŘIJATÉ Z ROZPOČTU MĚSTA BŘIDLIČNÁ V ROCE předcházejícímu dotaci - skutečnost
druh dotace - na co byla dotace poskytnuta (uveďte dle textu smlouvy):

Kč

NEBUDE-LI DOTACE NA ROK 2023 ŘÁDNĚ VYÚČTOVÁNA – BUDE ŽÁDOST NA NÁSLEDUJÍCÍ
ROK VYŘAZENA Z DALŠÍHO PROJEDNÁVÁNÍ (není-li ve smlouvě stanoveno jinak).

DATUM: …………………...........

.....................................................................
podpis statutárního zástupce
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Příloha žádosti:
JMENNÝ SEZNAM AKTIVNÍCH ČLENŮ/ ČLENŮ DO 19 LET S PRAVIDELNOU ČINNOSTÍ (nehodící
škrtněte)
A. S TRVALÝM POBYTEM V BŘIDLIČNÉ
družstvo

jméno a příjmení

datum narození

ČLENOVÉ/ČLENOVÉ DO 19 LET S TRVALÝM POBYTEM V BŘIDLIČNÉ CELKEM

DATUM: …………………...........

……………………………………………..

podpis statutárního zástupce
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B. OSTATNÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ/ČLENOVÉ DO 19 LET S PRAVIDELNOU ČINNOSTÍ - s trvalým
pobytem mimo Břidličnou (nehodící se škrtněte)

družstvo

jméno a příjmení

datum narození

OSTATNÍ ČLENOVÉ / ČLENOVÉ DO 19 LET CELKEM

DATUM: …………………...........

………………………………………………….

podpis statutárního zástupce
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C. NESOUTĚŽÍCÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ/ČLENOVÉ DO 19 LET S PRAVIDELNOU ČINNOSTÍ A
PŘÍPRAVKY

jméno a příjmení

datum narození

NESOUTĚŽÍCÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ/ČLENOVÉ DO 19 LET S PRAVIDELNOU ČINNOSTÍ

A PŘÍPRAVKY CELKEM
DATUM: …………………...........

………………………………………………….

podpis statutárního zástupce
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