
MĚSTO PACOV 
náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, tel. 565 455 111, fax. 565 455 155 

PŘÍLOHA Č. 3 
ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/2016 

uzavřené podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

(dále jen „zákon") 

Poskytovatel dotace: 

IČ: 00248789, Město Pacov, nám.Svobody 320, 395 18 Pacov 
bankovní účet č.: 27-0622171349/0800 

(dále jen „Město") 

v zastoupení: Ing. Lukáš Vlček, starosta města 

a 

Příjemce dotace: 

IČ: 00477036, TJ Slavoj Pacov, Hronov ul., Pacov 
bankovní účet č.: 621169319/0800 

(dále jen „Příjemce") 

v zastoupení: Libor Stupka, předseda 

Údaje o celkové výši a schváleném účelu poskytnuté dotace: 

Název akce / činnosti Výše dotace v Kč 
ODDÍL VOLEJBALU - stoly plus židle pro klubovnu 0 Kč 

ODDÍL VOLEJBALU - Pacovský vagónek 2016 5 000 Kč 

ODDÍL VOLEJBALU - položení nové vrstvy antuky 40 000 Kč 

ODDÍL VOLEJBALU - nátěr vagonu a sanit.kontejneru 0 Kč 

ODDÍL TENISU - tenisový turnaj ve čtyřhře v Pacově 5 000 Kč 

ODD.STOL.TENISU - turnaj O pacovského kapra 3 000 Kč 

ODDÍL ATLETIKY - Pacovský atlet.pohár 9.ročník 2 500 Kč 

ODDÍL ATLETIKY - rekonstrukce kladivářské klece 60 000 Kč 

ODDÍL ATLETIKY - přespol.běh O pohár století 47.ročník 2 500 Kč 

ODDÍL ATLETIKY - Cena v hodu diskem, Banes mítink 5 000 Kč 

ODDÍL ATLETIKY - cena ve vícebojích 47.ročník 3 000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ - údržba fotbalového hřiště 0 Kč 

ODDÍL KOPANÉ - ochranné žíněnky na zeď 6 000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ - světelná tabule - časomíra 22 000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ - turnaj O měděný pohár 16 000 Kč 



ODDÍL KOPANÉ - turnaj žáků Voifganga Mašáta 4 000 Kč 

energie 180 000 Kč 

nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci 
s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže konané 
v aktuálním kalendářním roce 

180 000 Kč 

ostatní provozní náklady 170 000 Kč 

správci sportovišť 260 000 Kč 

údržba sportovišť 210 000 Kč 

sečení sportovišť 183 300 Kč 

úhrada správního poplatku souvisejícího s podáním žádosti o dotaci na 
rekonstrukci areálu kopané a tenisu 

30 000 Kč 

spoluúčast na projektu spolufinancovaném MSMT - název 
projektu: „Neinvestiční dotace na vybavení pro sport dětí 
a mládeže v Pacově" 

50 223 Kč 

CELKEM 1 437 523 Kč 

Navýšení dotace o 30.000,- Kč schválila rada města na svém jednání dne 18. 4. 2016. 

Navýšení dotace o 50.223,- Kč schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne .?/•. f:.ít'/ér 



Odesílatel: TJ Slavoj Pacov, ul. Hronova, 395 01 Pacov, IČ: 00477036, spolek 

Bankovní účet: 621169319/0800 

Žádost o zvýšení dotace 

Vážené zastupitelstvo, 

obracím se na Vás s žádostí o pomoc TJ Slavoj Pacov s dofinancováním projektu, který se nám 
podařilo zajistit přes MŠMT Praha. 

Jedná se o projekt, který spočívá v nákupu sportovních pomůcek pro sportující děti a mládež např. 
(tréninkové míče, dětské branky, žíněnky, sítě apod.). 

Věříme, že nám pomůžete neinvestiční dotací 50 223,- Kč tento již schválený projekt ufinancovat. 

Informace o projektu: 

název projektu: Neinvestiční dotace na vybavení pro sport dětí a mládeže v Pacově 

celkové výdaje projektu: 167 409,- Kč 

získaná dotace: 117 186,- Kč 

Údaje týkající se naší organizace, uvedené v prvotní žádosti o poskytnutí dotace, zůstávají platné. 

S pozdravem 

V Pacově dne 29.4. 2016 

Libor Stupka, předseda 

Příloha: Žádost o poskytnutí dotace od MŠMT 



Žádost 
ria program VIII 

neinvestiční dotace na rok 2016 

Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách 

Dotace ze státního rozpočtu je orientována na podporu činnosti trenérů, asistentů, pedagogických 
pracovníků zajišťujících práci s dětmi a mládeži do 18 let a zabezpečení sportovního vybavení 

a výstroje pro sportovní aktivity děti a mládeže. 

1. Údaje o spolku žádajícím o dotaci: 
vyplní žadatel 

Název: TJ Slavoj Pacov 
Uveďte ve zkratce TJ nebo SK TJ 

sídlo spolku - adresa 

PSČ: 

Ulice: Náměstí Svobody 78 
Město: Pacov 

39501 Zkratka kraje: VYK 

Registrační údaje spolku - platný údaj 
Spisová značka: [L49 

ICO: 477036 

Datum zaevidováni:| 24.05.90 
v případě nepřeklopení k termínu do 31.10.2015 - možno uvést 

5. registrace Stanov: |VSP/1-739/90-R ~ 

Bankovní spojení 
Název banky: 

Číslo účtu: 
Česká spořitelna a.s. 
621169319 

Kod banky: 
Datum uzavření smlouvy: 

800 

Daňově přiznání za rok 2014 
Datum podání na FÚ:[25.03.15 Název příslušného FÚ:|Finanční úřad pro Kraj Vysočina 

Titul 
Příjmení: Stupka Jméno: Libor 
Funkce: Předseda e-mail: 

Telefon: Mob.: Jj 

2. Ekonomika žádosti: 
Ce 

Požadovaná výše dotace v Kč: 

<ové náklady projektu: 

117185,00 

167 409,00 v Kč 

3. Základní údaje: 
Členská základna 

Celkem: 542 z toho: Dospělí: 366 Děti/mládež do 18 let: 
Vybraně členské příspěvky - celkem za rok 2014 - viz údaj v účetnictví v Kč: 

SK - uvést sport: 

176 

TJ - uvést sporty na straně 3 - seznam sportů včetně počtu dětí 
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4, Požadované podklady 

Každá žádost pro rok 2016 musí obsahovat: 
Část A: 

a) Vyplněný formulář opatřený razítkem a podpisem odpovědné osoby. 
b) Úředně ověřené stanovy. 

pozn.: u pobočných spolků, kde se využívají stanovy hlavního spolku, je možné 
přiložit pdf výpis zwww.justice.cz, viz obdobný postup jako u bodu c). 

c) Kopie potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z "Veřejného rejstříku a Sbírky listin" 
(adresa: www.iustice.cz - výpis platných). 

d) Úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u pěněžního ústavu. 
e) V případě, že z přechozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně 

ověřené usnesení členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými 
zástupci spolku. * 

* Pozn.: Přiložit k žádosti. Úředně ověřeně dokumenty ne starší než 3 měsíce. 

Část B: Požadované dokumenty oskenujte a uložte na přenosný nosič - CD či DVD. 
Toto CD, DVD přiložte k písemné podobě žádosti a zašlete poštou na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor sportu - 50 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 

5. Prohlášení žadatele o dotaci 

a) Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečností, doložil všechny požadované podklady a 
zodpovídá za jejich správnost. Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích 
{zejména odlišnosti mezi písemnou podobou žádosti a daty na GD a DVD odeslanými 
k administraci na MŠMT) mohou být důvodem k vyřazení žádosti z dalšího realizačního 
procesu. 
b) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, věznění pozdějších předpisů. 
c) Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil a doporučil realizátora projektu dotačního 
programu. 

Zpracoval: |Libor Stupka" 

Datum;[středa 14. říjen 2015 

Razítko: Podpis 

Funkce: Předseda 
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Vyplňují pouze TJ 
Seznam sportů v TJ, včetně počtu dětí u každého oddílu 

Pořadí Oddíl - sport 
počet 
dětí 

1 Fotbal 73 
2 Tenis 0 
3. Atletika 54 
4 Volejbal 21 
5 Stolní tenis 28 
6 Hokej 0 
7 Kulturistika 0 
8 
9 
10 
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