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

PŘÍLOHA Č. 2 
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 úěelu poskytnuté dotace: 

Název akce / činnosti Výše dotace v Kč 
ODDÍL VOLEJBALU -  s to ly  p lus  ž id le  pro  klubovnu 0  Kč 
ODDÍL VOLEJBALU -  Pacovský vagónek 2016 5  000 Kč 
ODDÍL VOLEJBALU -  položení  nové vrs tvy antuky 40 000 Kč 
ODDÍL VOLEJBALU -  nátěr  vagonu a  sani t .konte jneru  0  Kč 
ODDÍL TENISU -  tenisový turnaj  ve  č tyřhře  v  Pacově 5  000 Kč 
ODD.STOL.TENISU -  turnaj  O pacovského kapra  3  000 Kč 
ODDÍL ATLETIKY -  Pacovský a t le t .pohár  9 . ročník  2  500 Kč 
ODDÍL ATLETIKY -  rekonst rukce  kladivářské  k lece  60  000 Kč 
ODDÍL ATLETIKY -  přespol .běh O pohár  s to le t í  47 . ročník  2  500 Kč 

ODDÍL ATLETIKY -  Cena v  hodu diskem,  Banes  mí t ink 5  000 Kč 
ODDÍL ATLETIKY -  cena  ve  víceboj ích  47. ročník  3  000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ -  údržba fo tbalového hř iš tě  0  Kč 

ODDÍL KOPANÉ -  ochranné ž íněnky na  zeď 6  000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ -  světe lná  tabule  -  časomíra  22 000 Kč 

ODDÍL KOPANÉ -  turnaj  O měděný pohár  16  000 Kč 



ODDÍL KOPANÉ -  turnaj  žáků Volfganga Mašáta  4  000 Kč 

energie  180 000 Kč 
ná jemné pacovských tě locvičen a  sokolovny pro  pravidelnou práci  
s  dětmi  a  mládeží ,  nebo př ípravu dospělých na  soutěže  konané 
v  aktuálním kalendářním roce  

180 000 Kč 

os ta tn í  provozní  náklady 170 000 Kč 
správci  spor tovišť  260 000 Kč 
údržba  spor tovišť  210 000 Kč 
sečení  spor tovišť  183 300 Kč 

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

30 000 Kč 

CELKEM 1 387 300 Kč 

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

V Pacove dne 

Ing. Lukáš Vlček 
starosta Města 

Libor Stupka 
oprávněný zástupce Příjemce 



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

Bankovní účet: 621169319/0800 

Žádost o zvýšení dotace 

Vážený pane s taros to ,  

t ímto Vás  chci  požádat  o  projednání  n íže  uvedené žádost i  v  radě  Města  Pacov.  

Počátkem le tošního roku 2016 se  př ipravovala  Žádost  o  dotaci  na  rekonst rukci  areá lu  kopané 

a  tenisu .  Součás t í  té to  žádost i  byla  úhrada  správního popla tku za  s tavební  povolení  ve  výši  

30 .000, -Kč.  Tento  správní  popla tek  j sme odesla l i  z  cent rá ln ího účtu  TJ ,  aby žádost  splňovala  

všechny nálež i tos t i  pro  je j í  podání .  

Pro  náš  spolek se  jedná o  významnou čás tku.  Proto  žádám radu města  Pacov o  poskytnutí 
investiční dotace, resp. zvýšení dotace poskytnuté dle smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 1/2016 o 30.000,- Kč. 

S pozdravem 

V Pacově dne 11. 4. 2016 

Libor  Stupka,  předšed 


