
Úřa d  m ě s t s k é h o  o b v o d u  Pl zeň  1 - F i n a n č n í  o d b o r ,  
alej  S v o b o d y  60,  323 00 P l ze ň

Vyplní ÚMO Plzeň 1:

Evidenční číslo žádosti 2 . ž. Datum podání žádosti (o. ̂ i- 2.01 f
Komise P P P P „ - /fProgram c. 7

Z A D O S T
o podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní 

účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

□  Komise pro sport, mládež □  Komise sociální X Komise pro poskytování dotací 
a kulturu z rozpočtu MO Plzeň 1

1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, 
živnostenského oprávnění):

Název/Jméno a příjmení: 

Adresa/Bydliště žadatele: 

Korespondenční adresa: 

Typ organizace:

IČO/Datum narození:
Bankovní spojení 
(číslo účtu + kód banky):

TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

Úslavská 2357/75, 32600 Plzeň 

Úslavská 2357/75, 32600 Plzeň 

Spolek reg. KS Plzeň zn. L51 

40525724

Je - li žadatel právnická osoba, uvede:

1. osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (statutární 
zástupce -  jméno, příjmení, adresa, telefon, email, funkce):
Pavel Froněk, " ‘ ~ jpředseda TJ

2. osoby s podílem v této právnické osobě:

3. osoby, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

UMO Plzen 1
Doručeno: 06.11.2017

listy:1 přílohy:

pz01es17529597

V
i



Kontaktní osoba pro bližší informace o projektu (příjmení, jméno, telefon, e-mail):
1 .Ing. Miroslav Horák, . ________=_____ předseda oddílu jachtingu

2.

Celkový počet členů/klientů:56 z toho mládeže:! 7 Místo působnosti žadatele:Bolevecký rybník 

Předpokládaný počet účastníků (v případě, že jde o akci):

V případě konání kulturní akce bude vybíráno vstupné: □  ANO □  NE

Výše ročních příspěvků členů: 2500,- Kč Členů z MO Plzeň 1:13

Vztah kM O  Plzeň 1: objekt loděnice(místo působení) na území UMO 1 -Bolevecký rybník

2. Účel použití příspěvku: PJř* 0  G JÚ & H y". /

2.1. Stručně účel použití příspěvku (bude použito do smlouvy o poskytnutí dotace)

Finanční prostředky budou použity na úhradu základních provozních nákladů 
spojených s provozem loděnice oddílu jachtingu u Boleveckého rybníka.
( el. energie, plyn, voda, odvoz TKO, telefon -střežení objektu, úklid a opravy N M ) 
Náklady na odměny trenérů a nákup sportovního vybavení a materiálů na opravy lodí 
a jejich náhradních dílů.

2.2. Stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodněni (možno doložit na volném 
listě):

Žádost je  podána v souvislosti se zajištěním činnosti mládežnických posádek jachetního 
oddílu. Oddíl provozuje především svoji činnost na Boleveckém rybníku. Pořádá regaty 
tř. Pirát a Firebbal. V letních měsících pořádá velmi oblíbenou „ Letní Vánoční regatu“ 
spojenou s náborem nových mladých jachtařů. Dále se účastní velkých tuzemských i 
mez. regat ( Lipno, Nechráníce, Lago di Garda ). Účast na LODM 2017 v Brně.

Úspěchy: Tereza a Jakub Dobrých v roce 2017
1. místo International Easter Meeting 2017 RS Feva (29 lodí, Lago di Garda -Itálie) — Eurocup 1 
1. místo United 4 sailins Medemblik 2017 (30 lodí, Holandsko) -  Eurocup 2
1. místo Sdružený h-aiskv přebor Plzeňského a Karlovarského Kraje 2017
2. místo Mistrovství Evropy 2017 RS Feva (67 lodí, Versoix - Švýcarsko) -  Eurocup 4 
1. místo Hry VIII. LODM2017 RS Feva (24 lodí, letní olympiáda dětí a mládeže-Brno)
7. místo Mistrovství světa 2017 RS Feva (177 lodí, Medemblik-Nizozemsko)
1. místo Mezinárodní mistrovství České republiky 2017 (32 lodí, Lipno) -  Eurocup 5 
1. místo Evropský pohár RS Feva 2017 - Eurocup ( hodnoceno 233 lodí)
1. místo Pohár ČR 2017 RS Feva 
1. místo Pohár Cechy RS Feva
1. místo v celostátním žebříčku absolutně ČSJ 2017, dospělí i mládež (hodnoceno 1319 závodn.)



Průběžně v roce 2018
3. Doba, v niž má byt dosaženo účelu:

4. Finanční náklady na realizaci projektu:

Celkové finanční náklady na realizaci projektu: _____ 400 OOP,- KČ

Z toho požadovaný finanční příspěvek: ______ 150 OOP,- KČ

Podané žádosti o finanční příspěvky, popř. přidělené dotace v daném roce od MO 1 a od 
jiných městských subjektů - název subjektu, výše příspěvku, účel:

2.

3.

4.

Přijaté dotace za poslední 3 roky od MO Plzeň 1, ostatních obvodů města Plzně, 
Statutárního města Plzně (nepočítá se daný rok)

1. Viz příloha

2.

3.

4.

Pokud je  plátce DPH, může uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo 
požádat o je jí vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění:

ANO, ale v případě čerpání dotace u dokladů DPH neuplatňujeme



5. Rozpis požadovaného finančního příspěvku dle nákladových položek:

Druh výdajů Celkový rozpočet 
v Kč

Úhrada z dotace 
MO Plzeň 1 v Kč

Materiálové nákladvcelkem 190000- 70000,-
z  toho materiál

Oprava NM, údržba loděnice 90000,- 30000,-
Oprava lodí - metriál 100000,- 40000,-

Nemateriálové náklady 
(služby)celkem

130000,- 60000,-

z toho nájemné
poštovné, telefon, TKO 30000,- 20000,-
energie 100000,- 40000,-

Osobní nákladycelkem 80000,- 20000,-
z toho mzdy vč. odvodů
Odměny trenérů DPP 80000,- 20000,-

Neinvestiční náklady celkem 400000,- 150000,-

Při žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku uveďte vztah žadatele 
k objektu:

'fajyiastnictví
ojvýpůjčka/užívání (uveďte vlastníka) 
c) pronájem/pacht (uveďte vlastníka)



Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í

Potvrzujeme svým podpisem, že jako žadatelé o finanční prostředky z dotace Městského 
obvodu Plzeň 1 nemáme vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým 
organizacím, vůči státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní 
pojišťovny) ani vůči třetím osobám žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, že 
nejsme s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma 
soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.

Dále potvrzujeme, že vůči námi zastupovanému subjektu není vedeno insolvenční řízení, 
ani není na náš majetek vedena exekuce. Potvrzujeme trestní bezúhonnost statutárních 
zástupců žadatele, v případě žádosti fyzické osoby trestní bezúhonnost žadatele.

Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje jak  v žádosti, tak i na přílohách jsou pravdivé 
a finanční příspěvek nebude použit jinak, než ja k  je  v této žádosti uvedeno. Bereme na 
vědomí, že na finanční příspěvek není právní nárok a souhlasíme s případnou kontrolou 
použití přiznaného finančního příspěvku.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
udělují níže podepsaní žadatelé souhlas Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 
60, Plzeň se zpracováním a uchováním údajů, které se týkají projednávání předmětné 
žádosti a se zveřejněním údajů na úřední desce a jiným způsobem dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Seznam příloh: výpis se spolk. rejstříku, stanovy, pověření, č.účtu.
(povinně vyplnit)

V  Plzni dne 6.11.2017 )TWA FIZEŇ, 
.iavská 7-5 

"i 00 Pizeň 
r-403 25 724

Razítko a podpisy statutárních zástupců žadatele

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na adresu:
Úřad městského obvodu Plzeň 1, Finanční odbor, alej Svobody 60, Plzeň 323 00




