
 
 

 

          VZOR 
 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 
 

 

I. Údaje o žadateli  
Název organizace nebo jméno 

žadatele:  

Veřejné aktivity – sport a kultura, z.s. 

U organizací sídlo a právní forma, u 

fyzických osob doručovací adresa  

Mírová 5, Hodkovice n. Mohelkou, zapsaný spolek 

IČ:  0012345 

Webové stránky:  www.sportujeme.cz 

Bankovní spojení:  123456/200 

Statutární zástupce: Alois Benda 

Osoba odpovědná za projekt/aktivitu:  Martina Kopecká 

Mobilní telefon:  123456789 

E-mail:  sportujeme@mail.cz 

Zahájení pravidelné činnosti (rok): 1990 

Osoby s podílem v této právnické 

osobě (pouze v případě obchodních 

společností): 

x 

Osoby, v nichž má žadatel přímý 

podíl a výše tohoto podílu (pouze 

v případě obchodních společností): 

x 

 

 

II. Údaje o předkládaném projektu 
Do této žádosti uveďte stručné informace, které celý projekt vystihují.  Chcete-li projekt popsat podobněji, 

využijte k tomu samostatnou přílohu a zašlete ji společně s vyplněnou žádostí. 

Název projektu/aktivity/akce:  Sportovní soboty pro děti 



 
 

 

 

 

Stručný popis projektu (cíle, obsah, 

počet dní, hodin apod.): 

 

V průběhu letních měsíců připravujeme celkem tři sobotní 

setkání při sportovních aktivitách pro širokou veřejnost. Rádi 

bychom tímto způsobem přiblížili rozdílné sporty nejen dětem, 

ale i jejich rodičům. Každá sobota bude pojata jako rodinný 

den zaměřené na několik konkrétních sportů jako např. 

volejbal, fotbal, tenis, atletika apod. Celou akcí budou rodiny 

provázet zkušení trenéři, pro návštěvníky bude zajištěna 

možnost občerstvení, samozřejmostí bud přítomnost 

zdravotníka. Pomůcky budou zájemcům k zapůjčení zdarma.  

 

 

 

 

 

Výsledky – co má vzniknout, co se 

uskuteční: 

Výsledkem našeho projektu „Sportovní soboty pro děti“ je 

seznámení dětí s našeho města i širokého okolí s možnostmi 

sportovního vyžití, včetně ukázky jednotlivých sportů ve 

spolupráci se zkušenými trenéry. 

Termín realizace (od – do):  22.6.; 20.7.;24.8. 2019 

Místo realizace:  Sportovní areál Hodkovice nad Mohelkou 

Odhadovaný počet účastníků letos / 

skut. počet loni: 

150 na jednu sobotu, jedná se o první ročník této akce 

Odkud jsou účastníci aktivity/akce?  Hodkovice nad Mohelkou a okolní obce 

Dopad aktivity/akce na propagaci 

města (jestliže ano, v čem spočívá) 

V průběhu akcí bude viditelně vyvěšeno logo města, 

informace o přidělení finančních prostředků bude zveřejněno 

na propagačních tiskovinách. 

Partneři, kteří tento projekt 

spolurealizují a v jakém rozsahu:  

x 

Žádáte-li o více aktivit, prosím uveďte 

prioritní aktivitu: 

Odměny pro dětské účastníky, pronájem sportovního areálu 

 

III. Předběžný rozpočet – náklady projektu 
U rozpočtu uveďte charakteristiku nákladů  
charakteristika: náklady celkem: z toho požadavek na rozpočet 

dotačního fondu: 

Pronájem sportovního areálu 6.000 6.000 

Odměny pro účastníky 5.000 5.000 

Odměny trenérům 3.000 0 

Tisk letáků 1.000 0 

DPP 9.000 0 

   

   

   

výdaje celkem: 24.000 11.000 

ostatní zdroje (Kč a odkud, např. 

vstupné, sponzorský dar):  

  

Sponzorský dar 3.000  

   

   

 



 
 

 

IV. Prohlášení 
Prohlašujeme, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. 

Statutární zástupce  

(jméno, datum, podpis) 

 

Alois Benda 

 

Osoba odpovědná za projekt  

(jméno, datum, podpis) 

 

Martina Kopecká 

 

 

Přílohy žádosti* ne   

 

Žádost je třeba v 1 vyhotovení doručit do termínu do 13.03.2019 do 17:00 hod na podatelnu MěÚ. 

E-mailové žádosti se nepřijímají.  

 

*Nehodící se škrtněte 
 

 

 

 

 


