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Číslo bankovního účtu:

Žádost o dotaci z Dotačního programu Města Mnichovo Hradiště pro rok 2016

E-mail: sokolmh@gmail.com

Přílohy: 3

Oblast podpory: (zaškrtněte pouze jednu oblast - převažující)

     B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic

na investici

     A. Sportovní aktivity a tělovýchova

676 75 174
IČ:

(v případě fyzické osoby datum narození)

TJ. Sokol Mnichovo Hradiště

Víta Nejedného 596, 29501 Mn. Hradiště 

     C. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a seniorů

Webové stránky, facebook:

Adresa sídla:

(v případě fyzické osoby adresa trvalého pobytu)

Název organizace:

(v případě fyzické osoby jméno a příjmení)

1. Informace o žadateli

209421535/0300

Jan Mareš - místostarosa

Telefon/mobil:  +420774665190

Jiří Skřivan - starosta

www.sokolmh.cz

Statutární zástupce, funkce:

Jiná kontaktní osoba:

Korespondenční adresa

(v případě odlišnosti od adresy sídla)



Rok

2011

4. Velikost cílové skupiny, které je projekt určen (počet osob celkem)
členové TJ - 480 a ostatní cca 4000 obyvatel

V letech 2014 a 2015 lze za největší úspěchy považovat 5. místo mladších žáků oddílu volejbalu na MČR ve své 

kategorii, vítežství žáků a druhé místo žákyň na mezinárodním volejbalovém turnaji ve Vídni, nebo obhajoba 4. 

místa ve 3.lize stolního tenisu v kategorii mužů a 1. místo v druhé lize v nohejbalu v roce 2015 v kategorii mužů.

480000

Název projektu

Venkovní víceúčelový Areál - MAS Český ráj + středočeský kraj

TJ Sokol Mnichovo Hradiště je dobrovolným a nezávislým demokratickým spolkem, je organizační jednotkou 

České obce sokolské (ČOS) a spadá pod Župu Fügnerovu. Její součástí jsou oddíly sokolské všestrannosti a oddíly 

sportovní (volejbal, nohejbal, florbal, st. tenis a billiard). Hlavní náplní T.J. je posytování sportovního a 

společenského zázemí (sokolovna a přilehlý areál) k využívání jak členy oddílů, tak široké veřejnosti, a organizovat 

sportovní činnosti v rámci zapojení do tělovýchovných, sportovních a turistických, či společenských aktivit a 

vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, dále také vychovávat své členy v duchu idejí sportu.

3. Další projekty realizované žadatelem v předchozích 5 letech (uveďte projekty, na jejichž realizaci obdržel 
žadatel dotaci)

Poskytnutá 
dotace v Kč

5. Dosavadní úspěchy, kterých žadatel v roce podání žádosti a roce předešlém dosáhl

2. Charakteristika žadatele - identifikace poskytovaných služeb (provozovaných činností, včetně uvedení cílové 
sociální a věkové kategorie, které jsou služby určeny): 



Název projektu:

Žádaná podpora:

Popis projektu:

Přínos projektu:

Přímý vliv na zvýšení 
kvality činnosti organizace:

Jasná definice cíle projektu 
a analýza potřeb:

Připravenost a 
realizovatelnost projektu:

Provázanost na další 
projekty a záměry žadatele, 
partnerů nebo města:

Hospodárnost a efektivita 
projektu:

Udržitelnost projektu:

Propagace projektu a 
reprezentace města:

Na nově vzniklé rampě bude štítek s tím, že bylo realizováno za podpory města MH. 
Současně s tím pak bude zveřeněno ve všech poriodikách v MH a na webových a 
FB stránkách TJ Sokol MH.

6. Informace o projektu

Bezbariérový přístup do Sokolovny MH.

90 000 Kč

Jedná se o zbudování pevné nájezdové rampy v průčelí sokolovny dle předepsaných 
norem, tak aby byl umožněn bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schoností 
pohybu nebo pro maminky s kočárky.

Umožnění přístupu do budovy osobám se sníženou schopností pohybu a maminkám 
s kočárkem. 

Zlepšení dostupnosti osob na cvičení maminek s nejmenšími dětmi (Batolidlo) nebo 
na zdravotní cvičení seniorů (Thai-chi) či dokonce možnost uspořádání souostředění 
vozíčkářů ve stolním tenise.

Zpřístupnění Sokolovny pro osoby se sníženou pohynovou schopností a matky s 
kočárky. Rozšíření zdravotních cvičení a pohybových aktivit pro matky s nejmonšími 
dětmi.

Na projekt bezbariérového přístupu je vypracována DSP a vydáno stavební povolení. 
V současnosti probíhá VŘ na dodavatele stavby. Tento projekt bude spolufinancován 
rovněž z Grantu Škoda Auto.

Vytvoření bezbariérového vstupu do Sokolovny zapadá do koncepce města MH 
zřístupňovat verejné budovy osobám s sníženou možností pohybu. Dále je zde 
výrazná provázanost na společnost Malyra, která by rovněž využívala tento přístup.

Tento projekt nijak negativně nezatíží rozpočet organizace. Jakékoliv jiné možné 
řešení bezbariérového přístupu by bylo výrazně nákladnější.

Projekt s sebou nenese žádné provozní výdaje a je předpokládána udržitelnost rovna 
životnosti bezbariírového přístupu.



Celkové 
náklady v Kč

Uznatelné 
náklady v Kč *

30000

110000

190000

40000

40000

80000

20000

510000
* Vyplňuje dotační komise

Plánovaná výše 
v Kč

330000

90000

90000

510000

* Vyplňuje dotační komise

Grant Škoda Auto

Celkem

Vlastní prostředky 

Dotace města

Dotace ministerstva

Dotace strukturální fondy EU

Dotace - Středočeský kraj

Dotace od nadace

Ostatní dotace

Sponzorské dary

Ostatní

8. Pokrytí nákladů

Poznámka - stručný komentář

Nákladová položka
Poznámka-

stručný 
komentář *

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech (údaje se týkají předpokládaného projektu)

Soubory movitých věcí, jejich technické zhodnocení

Celkem

Stavba případně její technické zhodnocení

Konkretizujte

Vývěsky

Konkretizujte

projektová dokumentace

PSV - montáž

Přesun hmot a sutí

HSV -montáž

PSV - dodávky

HSV - dodávky

Žadaná dotace (max. 100 tisíc Kč) *

Přiznaná dotace (max. 20% uznatelných nákladů) *



Čestné prohlášení:

Povinné přílohy: 

2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - např. výpis zveřejného rejstříku.

3. Je-li žadatelem fyzická osoba, předkládá kopii občanského průkazu.

4. Doklad o zřízení běžného účtu žadatele, pokud je zřízen.

2. Žadatel o grant poskytuje souhlas se zveřejněním osobních údajů, grantové žádosti, výše poskytnutého 
příspěvku (po zasedání zastupitelstva města Mnichovo Hradiště) a dále poskytuje souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely zpracování, vyhodnocení grantu, uzavření smlouvy a pro kontrolní činnost, vše podle 
zvláštního zákona.
3. Žadatel o grant prohlašuje, že není dlužníkem města Mnichovo Hradiště nebo dlužníkem organizací, jejichž 
zřizovatelem nebo zakladatelem je město Mnichovo Hradiště, není úpadcem ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkurzu a vyrovnání, není v likvidaci z rozhodnutí valné hromady či obdobného orgánu a také není organizací, se 
kterou Městský úřad Mnichovo Hradiště vede správní řízení o udělení pokuty za přestupek.

Místo a datum Podpis žadatele, razítko

1. Výkaz zisku a ztrát za předcházející účetní období, případně přehled hospodaření, pokud žadatel není účetní 
jednotkou ve smyslu § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetníctví. Netýká se žadatele - fyzické osoby.

1. Žadatel tímto závazně prohlašuje, že bude dodržovat podmínky grantového řízení a platné právní předpisy ČR, a 
svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v této žádosti a v přílohách žádosti.


