Žádost
o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních
a vzdělávacích aktivit“

Evidenční číslo: SVČ/VSA/033966/2018
Žadatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou

Druh žadatele: Zapsaný spolek, pobočný

spolek
IČ/Datum narození: 00663832

DIČ:

Ulice: náměstí Svobody

Číslo popisné: 249

Obec: Libčice nad Vltavou

Okres: Praha - západ

PSČ: 25266

Pošta: Pošta Libčice nad

Vltavou
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Telefon: 721 124 917

Fax:

Email: petr@cesak.cz

www: www.sokollibcice.cz

Korespondenční adresa
Adresát: Josef Nováček
Ulice: náměstí Svobody

Číslo popisné: 249

PSČ: 25266

Obec: Libčice nad Vltavou

Okres: Praha - západ

Pošta: Libčice nad
Vltavou

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 216405816

Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Kód banky: 0300
Specifický symbol:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
1. Osob zastupujících právnickou osobu
Titul, jméno a příjmení:
Josef Nováček

2. Osob s podílem v této právnické osobě
Titul, jméno a příjmení:
3. Osob v nichž má přímý podíl
Titul, jméno a příjmení:
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Žádost vyplnil
Jméno a příjmení: Petr Česák

E-mail: petr@cesak.cz

Telefon: 721124917

Doplňující informace
Plátce DPH:

ne

Finanční objem přidělených dotací ze
Středočeského Fondu sportu, volného času
a primární prevence v období 2012-2017

0 - 100 000 Kč

Dlouhodobá a systematická práce s dětmi a
mládeží

Nad 10 let činnosti

Forma právní subjektivity

Nestátní neziskové organizace

Akce/Projekt
Název: Parková úprava předzahrádky sokolovny T.J. Sokol Libčice nad Vltavou
Oblast podpory: neinvestiční
Popis a způsob realizace:
TJ Sokol Libčice je hlavní a největší sportovní organizace v Libčicích nad Vltavou, která
zastřešuje 7 oddílů (házená, karate, stolní tenis, box, gymnastika, tenis, cvičení mužů a žen) s
celkovými bezmála 200 aktivními členy. Jako každý oddíl v malém městě se snažíme přilákat co
nejvíce dětí z Libčic a okolí, abychom do budoucna mohli nadále udržet v chodu jednotlivé oddíly.
V dnešní době tyto aktivity nejsou ničím jednoduchým. Zájem o sport u dětí obecně klesá. Proto
pasivně nečekáme na přihlášení dětí, ale aktivně připravujeme podmínky pro příchod nových dětí
do oddílu. V letech 2015-2017 jsme se soustředili na podporu jednotlivých oddílů, pro které jsme
získali možnost rozšířit materiální vybavení o nové cvičební a tréninkové pomůcky. Zvýšili jsme
tak úroveň připravovaných tréninků a cvičebních hodin. V roce 2018 bychom se rádi zaměřili na
možnosti sportovních volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií v areálu Sokola
Libčice nad Vltavou. Cílem je přivést do areálu děti a jejich rodiče (především mladé maminky se
svými ratolestmi) a nabídnout jim možnost trávit volný čas sportem, zábavou a odpočinkem. Za
tímto účelem plánujeme parkovou úpravu předzahrádky sokolovny, která aktuálně není
využívána. V rámci obnovy tohoto prostoru bychom rádi provedli následující úpravy:
- instalace venkovních/klasických stolů na stolní tenis,
- instalace dětských zábavných prvků včetně malého pískoviště,
- výsadba vhodné zeleně a umístění parkových laviček,
- instalace venovních workout/fitness prvků,
- rekonstrukce venkovního posezení u Sokolovny.
Vhodnou úpravou by tak vznikl ideální prostor pro návštěvu rodičů s malými dětmi. Uzavřený
areál Sokola by zároveň nabízel jistotu bezpečnosti při dětských hrách. Od tohoto kroku si
slibujeme navázání kontaktu s rodiči dětí předškolního věku, které by následně mohly ve vhodný
okamžik začít navštěvovat vybrané oddíly Sokola. Vzniklo by tak kontinuální provázání práce s
dětmi od nejranějšího věku. Druhou cílovou skupinou je dospívající mládež, u které je v
posledních letech velmi populární posilování ve vonkovních "posilovnách", tzv. street workout.
Právě pro tuto skupinu bychom rádi zřídili malé workout/fitness hřiště.
Účel, cíle a přínosy akce/projektu, zdůvodnění žádosti:
Hlavním cílem projektu je nabídnout atraktivní prostor pro rodiče, respektive jejich děti, které
svým věkem nemohou přímo navštěvovat jednotlivé oddíly Sokola. Vedlejším efektem této
aktivity, který očekáváme, je získání důvěry rodičů malých dětí v naši organizaci tak, aby v
pozdějším věku jejich děti měly nakročeno ke sportování, ideálně přímo v našich oddílech.
Cílovou skupinou jsou tedy především děti ve věku 1-5 let, potažmo jejich rodiče, které s nimi
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tráví volný čas. Soustředit bychom se chtěli především na maminky na mateřské, které pravidelně
hledají místo odpočinku při procházce nebo dětské hřiště, kde by měly chvíli klidu při sledování
hrajícího si potomka.
Druhým hlavním cílem projektu je zřízení prostoru pro scházení dospívající mládeže pro potřeby
posilování.
Celkový přínos projektu není možné jednoznačně kvantifikovat. Ale dle komentářů a průzkumu v
našem městě je velká poptávka po podobných místech, kde mohou maminky se svými dětmi
trávit čas. Nicméně na základě obecně známé situace okolo nedostatečné pohybové aktivity dětí
a jejich vztahu ke sportu se všemi klady, které sport při výchově dětí přináší, je vytváření vazby na
sportovní organizaci v tomto věku nadmíru perspektivní a přínosná. Druhým aspektem je právě
zapojení dospívající mládeže do sportovního života ve městě. Tím bychom rádi elimilovali
negativní vlivy v podobě alkoholu a jiných drog, na které je právě tato věková skupina velmi
citlivá.
Cílová skupina (věkové rozmezí, velikost cílové skupiny, počet dětí a mládeže v členské
základně):
Cílovou skupinou jsou děti všech věkových kategorií. Když bychom měli býti konkrétní, tak se
chceme zaměřit především na skupinu předškoláků a následně skupinu dospívající mládeže.
Věková skupina 1 - 5 let skýtá potenciál cca 200 - 300 dětí.
Dospívající mládež vě věku 12 - 17 let je v Libčících nad Vltavou ve velikosti cca 300 - 400 dětí.
S projektem cílíme na všechny děti z Libčic, v samotném Sokole pak je v cílové skupině cca 80100 dětí.
Možná rizika realizace akce/projektu:
Ohledně plánovaných stavebních/zahradnických prací nevidíme žádné riziko v jejich realizaci.
Dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými partnery a požadovaná práce byla vždy odvedena k
naší spokojenosti. Celkově považujeme uvedené plány za reálné a budeme usilovat o jejich
naplnění. Získané finanční prostředky budou využity výhradně ve prospěch oddílu, respektive
naší mládeže. Organizátoři projektu veškeré aktivity provádí ve svém volném čase bez nároku na
jakékoli finanční ohodnocení.
Připravenost akce/projektu
Veřejná soutěž
Potvrzení stavebního úřadu, že prováděné práce nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení
Projektová dokumentace

75%
100%
75%

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 6/2018
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: 9/2018
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Dotace
Typ dotace:

neinvestiční
0Kč

Požadovaná investiční dotace
Požadovaná neinvestiční dotace

200 000Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

200 000 Kč

•

z toho materiálové náklady

•

z toho náklady na služby

•

z toho mzdové náklady

164 700 Kč
35 300 Kč
0 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

59,488%

Vlastní investiční zdroje

0Kč

Vlastní neinvestiční zdroje

136 200Kč

Celkové vlastní zdroje

136 200Kč

Předpokládané investiční náklady

0Kč

Předpokládané neinvestiční náklady

336 200Kč

Celkové předpokládané náklady

336 200Kč

Závazné minimální parametry akce/projektu
Parametr
Jednotka

Hodnota

Pískoviště

ks

1

Lavička

ks

3

Odpadkový koš

ks

1

Nová zeleň

ks

10

m2

100

ks

3

Terénní úpravy
Dětské zábavné prvky
Povinné přílohy k žádosti:

1. Doklad osvědčující legální existenci žadatele, je-li žadatel právnickou osobou (dle typu
žadatele) – např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z veřejného rejstříkového soudu
(http://portal.justice.cz), rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, kopie
zřizovací listiny a aktuální výpis ze školského rejstříku (školy a školská zařízení). Žadatel, který je
pobočným spolkem doloží kopii výpisu z veřejného rejstříku spolku a pobočného spolku. Uvedené
výpisy mohou být pořízeny prostřednictvím Internetu.
2. Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce - pokud statutární zástupce není uveden na
dokladu o legální existenci. Uvedený doklad může být pořízen z internetu.
3. Podrobný rozpočet nákladů akce/projektu – v případě investičních akcí stavebního charakteru
položkový rozpočet.
4. V případě investičních akcí/projektů stavebního charakteru výpis z katastru nemovitostí týkající
se pozemků nebo staveb na kterých má být akce/projekt realizována, ze kterého musí vyplývat,
že žadatel o dotaci je vlastníkem dotčené nemovitosti. Uvedený výpis může být pořízen
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z Internetu.
5. V případě neinvestičních akcí/projektů stavebního charakteru výpis z katastru nemovitostí
týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být akce/projekt realizována, je-li žadatel
vlastníkem dotčené nemovitosti, nebo kopie smlouvy nebo jiného právního titulu, na základě
kterého žadatel nemovitost užívá. Výpis z katastru nemovitostí může být pořízen prostřednictvím
internetu.
6. Originál písemného souhlasu zřizovatele s podáním žádosti – pokud žádá příspěvková
organizace (škola, školské zařízení).
7. V případě akcí stavebního charakteru (investičních a neinvestičních) minimálně 3 fotografie
současného stavu objektu v tištěné podobě.
8. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU – pouze v případě
spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU.
9. Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie
uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
10. Kopie ohlášení nebo kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby, případně kopie
žádosti o vydání stavebního povolení nebo kopie platného stavebního povolení, eventuálně
potvrzení stavebního úřadu, že prováděné stavební práce nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení.
Doklady nesmí být starší než 30 kalendářních dní
Povinné prohlášení žadatele:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této
žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní
plynoucích.
Prohlašuji, že tato žádost odpovídá Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby údaje z této žádosti byly zveřejněny na
webových stránkách Středočeského kraje.
Prohlašuji, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu
k rozpočtu Středočeského kraje a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím
Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Středočeský kraj zřizovatelem
nebo zakladatelem, a že žadatel není v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo
příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský
kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.
Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí
dotace a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
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Datum: …………………....

Úředně ověřený podpis a razítko:...........................................................................…………………....
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SVČ/VSA/033966/2018
TJ Sokol Libčice nad Vltavou
náměstí Svobody 249
25266 Libčice nad Vltavou
Pošta Libčice nad Vltavou

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2018
„NEOTVÍRAT“

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor školství, mládeže a sportu
Zborovská 11
150 21 Praha 5

