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V Praze dne 24. dubna 2018

v y

Žádost o individuální investiční dotaci určenou na „Regeneraci přírodního hřiště FK Řeporyje61

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu FK Řeporyje se na Vás obracím s následující žádostí o dotaci na zajištění 
záměru regenerace našeho přírodního travnatého hřiště. Stávající sportoviště, které se nachází na 
pozemku vlastněném klubem, je ve velmi špatném technickém stavu, poslední rekonstrukce byla 
prováděna před cca 20 lety.

Fotbalový klub FK Řepoiyje je svou právní formou zapsaným spolkem, který sdružuje v jednotlivých 
družstvech dle věkových kategorií 199 členů. Teritoriálně náš klub sice působí na území městské části 
Praha - Řeporyje, nicméně 45 % všech členů klubu (tj. 90 členů) je obyvateli městské části Prahy 13.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 34/6 ze dne 22.2.2018 byla našemu klubu 
poskytnuta investiční dotaee na regeneraci přírodního hřiště ve výši 1 500 000,- Kč, viz. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - příloha č. 1, přičemž celkové náklady projektu 
činí 1 998 933,- Kč - příloha č. 2.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjmové položky klubu jsou omezeny na členské příspěvky jednotlivých 
členů, případně na nenárokové dotace či dary od orgánů státní správy, je pokrytí nákladů na zajištění 
provozu, samotné sportovní činnosti a případných rekonstrukcí areálu značně obtížné.

Zvýše uvedeného důvodu si FK Řeporyje dovoluje, vážený pane starosto, požádat Městskou část 
Praha 13 o projednání a schválení dotace ve výši 300 000,- Kč v orgánech městské části, jejímž 
účelem by bylo částečné dofmancování projektu regenerace travnatého hřiště.

Regenerace hřiště bude probíhat od června do konce července roku 2018 a FK Řeporyje se bude na její 
realizaci podílet částkou 200 000,- Kč.
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Finanční příspěvek by významně napomohl k realizaci zamýšleného projektu, jehož záměrem je 
zlepšení a rozvoj sportovní infrastruktury.

Jménem FK Řeporyje Vám předem děkuji za ochotu a podporu sportovní činnosti.

S úctou
FK ŘEPORYJE, z.s.

155 00 Praha 6 
Tělovýchovná 642 

ICO: 265 15 491 0 Václav Hlaváček 
předseda FK Řeporyje

Seznam příloh:
1) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č. DOT/64/01/006154/2018
2) Projektová dokumentace projektu, včetně rozpočtu
3) Výpis ze spolkového rejstříku


