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na provoz
Žádost o dotaci z Dotačního programu Města Mnichovo Hradiště pro rok

E-mail:

Přílohy:

pleskos@seznam.cz

4

123456789/0100

Adresa sídla:

(v případě fyzické osoby adresa trvalého pobytu)

Název organizace:

(v případě fyzické osoby jméno a příjmení)

Oblast podpory: (zaškrtněte pouze jednu oblast - převažující)

     A. Sportovní aktivity a tělovýchova

     B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic

     C. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a seniorů

Vladimír Pleticha - prezident

-

Vetrný 1135, 295 01 Mnichovo Hradiště

www.sokolmh.cz/stolnitenis

777123456

Statutární zástupce, funkce:

(v případě odlišnosti od adresy sídla)

Webové stránky, facebook:

Telefon/mobil:

1. Informace o žadateli

12345600
IČ:

(v případě fyzické osoby datum narození)

TTC Mnichovo Hradiště

Víta Nejedlého 596, 295 01 Mnichovo hradiště

Číslo bankovního účtu:

Jiná kontaktní osoba:

Korespondenční adresa
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Počet zaměstnanců: (přepočtený na celé úvazky)

Rozloha spravované nemovitosti (tis. m2) 0,2

2014 2015

49 580 Kč         52 650 Kč         

8 520 Kč           10 250 Kč         

82 000 Kč         85 000 Kč         

57 000 Kč         50 000 Kč         

1 000 Kč           2 000 Kč           

198 100 Kč       199 900 Kč       

2014 2015

235 258 Kč       202 957 Kč       

Název projektu:

Žádaná podpora:

Popis projektu:

Cíle a přínos projektu:

Úspěchy a výkonnost:

Počet kvalifikovaných vedoucích (trenérů):

Výdaje v letech (v Kč):

Výdaje celkem:

3. Informace o projektu

Provoz a chod klubu stolního tenisu TTC Mnichovo Hradiště v roce 2016

90 000,00 Kč

Jedná se o zajištění provozu klubu stolního tenisu po stránce finanční a materiální. TTC 
Mnichovo Hradiště zajišťuje soustavnou přípravu mladých stolních tenistů 2x - 3x týdně a 
zajišťuje jim účast na regionálních krajských a republikových turnajích vetně jejich pořádání. 
Účast 5 družstev dospělých v dlouhodobých soutěžích regionu MB, kraje a 3. celostátní ligy. 
Zajištění možnosti zahrát si stolní tenis pro veřejnost.

pravidelná sportovní činnost mládeže i dospělých, výchova mládeže k sportovnímu a fair play 
chování, prevence sociálně-patologických jevů u mládeže prostřednictvím sportu, 
reprezentace města na sportovních utkáních, vštěpování hradosti mládeže k městu které 
reprezentují.

2. Charakteristika žadatele

Klub stolního tenistu v MH čítá na bezmála šedesátku členů, kteří se pravidelně nebo 
občasně účastní místního pongpongového dění. Největším úspěchem je momentálně 4. 
místo A-družstva dopělých ve 3.celostátní lize. Další dvě družstva se utkávají v mistrovských 
soutěžích středočeského kraje. D družstvo bojuje o první místo v nejvyšší regionální soutěži 
dospělých. V sezóně 2014 získalo Déčko titul přeborníka regionu. V mládežnických 
kategoriích jsme největších úspěchů zaznamenali v roce 2012, kdy Dusil vyhrál krajské 
přebory jednotlivců v singlech i deblech a probojoval se ma MČR, kde skončil na 17.-32 
místě. Momentálně naše mládež patří ke špičce mezi mladšími a nejmladšími žáky. neztrácí 
se ani v soutěžích libereckého kraje, kde bojují Janeček, Stránský a Staněk o umístění v 
první desítce.  

Příjmy v letech (v Kč): 2016(předpoklad)

Příjmy celkem:

2016(předpoklad)

200 000 Kč       

52 000 Kč         

8 000 Kč           

90 000 Kč         

50 000 Kč         

-  Kč               

200 000 Kč       

členské příspěvky

tržby za výrobky a služby (související s účelem organizace)

dotace od města Mn. Hradiště

ostatní dotace a dary

ostatní příjmy (nesouvisející s účelem organizace)

0

Počet členů organizace k 31. 12. 2015 celkem: 57

z toho do 18 let 28

z toho nad 60 let 4

Počet placených zaměstnanců: 0

5
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2015  2016 
(předpoklad)

18 250 Kč         18 000 Kč         

7 526 Kč           7 000 Kč           

1 200 Kč           1 000 Kč           

-  Kč               -  Kč               
7 500 Kč           7 000 Kč           

25 980 Kč         27 500 Kč         

18 500 Kč         19 000 Kč         

52 300 Kč         52 000 Kč         

-  Kč               -  Kč               

200 Kč              -  Kč               

12 520 Kč         10 000 Kč         

48 523 Kč         49 000 Kč         

5 000 Kč           5 000 Kč           

600 Kč              500 Kč              

1 250 Kč           1 000 Kč           

3 608 Kč           3 000 Kč           

202 957 Kč       200 000 Kč       

* Vyplňuje dotační komise

* Vyplňuje dotační komise

Čestné prohlášení:

Povinné přílohy: 

Místo a datum

   občerstvení

cestovné pro členy organizace 

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.

Přiznaná dotace (max. 50% uznatelných nákladů) *

Žadaná dotace (max. 1 milion Kč) *

materiál na opravy a údržbu

spotřební materiál (dresy, kostýmy, sport. náčiní…)

pronájem ostatních zařízení

spotřeba energií (plyn, el., voda..)

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.

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 podla 
zvláštního zákona.

Provoz a údržba nemovitostí

Činnost organizace

   

ostatní náklady

platby svazům (evidenční, členské popl., startovné…)

revize

mzdové náklady
ostatní nákup služeb (úklid...)

4. Informace o nákladech projektu
uznatelné 

náklady v Kč pro 
provozní dotaci *

5. Jmenný seznam členů - rok narození a adresa trvalého bydliště. 

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

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.

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

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

Náklady celkem:

školení, kurzy

opravy a udržování

dary do soutěží

soustředění zajištěné vlastními silami

náklady na publicitu

odměny a mzdové náklady

Podpis žadatele, razítko
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