Město MILOVICE
Podatelna
nám. 30. června 508, Milovice-Mladá, PSČ 289 23, IČ 00239453
tel. 352 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Milovice na rok: 2020
Pískové hřiště pro plážové sporty

Žadatel: TJ Sokol Milovice z.s.

Druh žadatele: nezisková orgaizace /
Sokol - pobočný
DIČ:

IČ/Datum narození: 64730662
Datum vzniku: 16.4.1996
Ulice: U sokolovny

Zapsaný u MS v Praze oddíl L, vložka:
L 28413
Číslo popisné: 242/2 PSČ: 289 23

Obec: Milovice

Okres: Nymburk

Statutární zástupce: Bc. Olivie Rubášová, MBA

Tel: 736 525 683
e-mail: starosta@sokolmilovice.cz

Kontaktní osoba: Bc. Olivie Rubášová, MBA

Tel: 736 525 683
e-mail: starosta@sokolmilovice.cz

Bankovní spojení
Bankovní ústav: ČSOB - poštovní spořitelna
Předčíslí účtu:

Plátce DPH:

Číslo účtu: 195440670

Ano

Počet členů k 31.12.2019: 182
dětí a mládeže (do 18 let) - 118

Kód banky: 0300

□

Ne
dospělých - 64

X

Účel, cíle a přínosy investice, cílové skupiny
Účel: pískové hřiště pro plážové sporty
Přínosy: určeno pro veřejnost, školy, členy jednoty
Cíle: rozvoj všestrannosti dětí, mládeže a dospělých, rozšíření nabídky volnočasových aktivit města pod
neziskovou organizací - Milovice oblast Balonka a Staré Milovice chybějící sportoviště, doplnění sportoviště
aktuálně jednoho z nejpopulárnějších sportů, vytvoření chybějících sportovních podmínek pro oddíl Beach
Milovice, který funguje 4 roky a členem jednoty je od roku 2018, přičemž roční náklady na pronájem soukr.
sportoviště jsou v hodnotě 35.000,- Kč. Oddíl Beach Milovice
reprezentuje město Milovice na regionálních turnajích (Ostrava, Praha, Lysá nad Labem,
Poděbrady atd.)

Zdůvodnění žádosti, popis a způsob využití finančních prostředků dotace - vysvětlení dle nákladových
položek:
Tato investice pomůže rozvoji sportovních aktivit na území města pro jeho obyvatele - mládeže a
vyplnění volného času dospělých. Zárověň sportoviště jednoty využívá ZŠ TGM Milovice a tedy rozšíření
sportoviště pro žáky ZŠ. Pískové hřiště je určené pro aktivity jako např. plážový fotbal, plážový tenis,
plážový volejbal, cvičení všestrannosti na nezpevněné ploše a mnoho dalších.
Finanční prostředky jsou určeny pro realizaci pískového hřiště na pozemku č. 155 (maximalizace využití
tohoto pozemku pro účely jemu určené), prostředky jsou pro potřeby nákupu nutného materiálu, jako
např. písek, geotextilie, ochranné sítě, sloupky a podobné.

Rozpočet na investici pro rok:
I. NÁKLADY na investici v Kč

Plánované náklady

Požadovaná dotace

Rozpočet, celkem

200,000 Kč

140,000 Kč

Materiál pro výstavbu

100,000 Kč

70,000 Kč

Materiál na zabezpečení hřiště

80,000 Kč

56,000 Kč

Vybavení

20,000 Kč

14,000 Kč

Celkem za investici

200,000 Kč

140,000 Kč

II.

PŘÍJMY/VÝNOSY NA INVESTICI v Kč

1.

Příjmy z vlastní činnosti, celkem

plánované příjmy/výnosy
0 Kč

Členské příspěvky
Podíl organizace
Vstupné
Reklama
Pronájmy

2.

Jiné zdroje příjmů, celkem

200,000 Kč

Město Milovice

140,000 Kč

Kraj
Ministerstva
Nadace
Sponzorské dary
Vlastní zdroje

CELKEM (součet 1-2)

Požadovaná výše dotace

60,000 Kč

200,000 Kč

140,000 Kč

Podíl povinných jiných zdrojů na dotaci od města (v %)

30.00%

Podíl dotace města na celkovém rozpočtu (v %)

70.00%

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že organizace ke dni podání

Žádost podal(a): …………………………………………..

Datum podání: ………………………………………………

………………………………………………..
Podpis statut. zástupce, razítko

UPOZORNĚNÍ:
- uvedení nepravdivých údajů je důvodem vyřazení žádosti v roce podaní i v letech následujících.
- na žádosti dodané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.
Přílohy (doplňte):

Komentář k tabulce, oddíl I., náklady na činnost:
•

do řádků s nadpisem názvu bude uvedena celková částka, do prázdných řádků pod nadpisem budou
vypsány jednotlivé dílčí položky včetně částek

•

Sloupec "Plánované náklady"
do tohoto sloupce budou napsány hodnoty plánovaného rozpočtu na Projekt/akci
a to v součtu dotace + povinného % jiných zdrojů k dotaci

•

Sloupec "Požadovaná dotace"
do tohoto sloupce budou napsány hodnoty plánovaného rozpočtu na Projekt/akci
z dotace města Milovice

Pravidla pro uvádění částek:
• plátce DPH bude uvádět částky bez DPH
• neplátce DPH bude uvádět částky včetně DPH

Komentář k tabulce, oddíl II, příjmy:
• do řádků s nadpisy 1. a 2. budou uvedeny součty plánovaných příjmů
• do jednotlivých řádků budou pod nadpisy budou uvedeny dílčí částky dle druhů příjmů, které jsou
očekávány
• do prázdných řádků lze vypsat případné další druhy příjmů

