
starosta městské části Praha 13

158 00 Praha 5

V Praze dne 14. března 2019

Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy 

registrované mládeže

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu TJ Sokol Stodůlky z.s. si Vás dovolujeme požádal o finanční 
podporu ve výši 500 000 Kč na krytí celoročních provozních a dalších nákladů na rozvoj 

sportu mládeže, registrované v našem oddíle.

TJ Sokol Stodůlky z.s. je zapsaný spolek, vedený u Městského soudu Praha pod L 471, 
má 8 oddílů (kopaná, stolní tenis, tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, líný tenis, sport 
pro všechny), TJ celkem přes 1000 členů.

Největší oddíl je kopaná, která má v pronájmu, na základě Smlouvy o výpůjčce s městskou 
částí Praha 13 areál LV 1103 v Kuncově ul., který je plně využit 12 mužstvy F.O. (3x 
dospělí, 9x děti a mládež), jedná se o třičtvrtiny členů celé TJ.

Pro svoji činnost využíváme zejména plochu s UMT, za brankou na treningy a soutěže 
přípravek, ale i tak si musíme pronajímat hřiště s UMT při školách. Při obdržení dotace na 
rekonstrukci nevyhovujícího hřiště v areálu LV 1103/1 a následné revitalisace celého 
projektu se musíme podílet 20% participací, takže vlastními prostředky se budeme muset 
podílet cca s 900.000,- Kč.

Je nutné dále počítat se zvýšením nájmů sportovišť na tréningy, ale také pronájmy hracích 
ploch na mistrovské zápasy celé jarní a letní soutěže a výrazný nárůst cen energií (nutno 
používat UMT ve večerních hodinách atd.).

V rámci svých dalších aktivit vylepšujeme sportoviště i zázemí celého areálu, hlavně díky 
dotacím a grantům od Magistrátu hl.m. Prahy a od městské části Praha 13, zásluhou Rady, 
Zastupitelstva a hlavně Vaším přispěním.

S touto pomocí a podporou se můžeme lépe starat hlavně o mládež a snažíme se této
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vylepšit materiální vybavení a tréningové vybavení a prostory, zrekonstruovat jediné hřiště, 
které bylo ve velmi špatném stavu, který touto regenerací vylepšíme, doufám, že vyhovíte 

naší žádosti o finanční podporu ve výši 500 000 Kč na krytí celoročních provozních a 
dalších nákladů, popřípadě přispět na participaci projektu., za což Vám upřímně předem 
děkujeme.

Václav Sailer
předseda TJ Sokol Stodůlky z.s.



Příloha

Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy

registrované mládeže ve výši 500 000 Kč

Rozpočet nákladů v Kč

1. 200 000,- spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)
2. 100 000,- náklady na zpracování projektu na rekonstrukci areálu LV 1103,

s tím souvisejících právních služeb a mzdy správce areálu.

3. 100 000,- materiální vybavení družstev mládeže a odstranění havarijních oprav 
a úprav v tělocvičně TJ a v areálech na LV 1103 a ZŠ Klausova ul.

4. 100 000,- regenerace UMT za brankou v areálu LV 1103 a na hřišti při ZŠ 
Klausova ul., včetně oprav, úprav havarijních stavů


