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lndividuální dotace 2019

lndividuální dotace 2019
|ndividuální dotace

Žádost číslo ID00123

Název projektu - akce

Žádost o přiznání individuální dotace pro talentovaného sportovce

Žadatel

Základni informace

Titul před:
jméno:

příjmení:

Titul za:
Rodné číslo:

E-mail:

Kontaktní údaje

Ulice:

ČÍslo orientační:

Číslo popisné:
PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou pŮsobností:

Okres:
pošta:

Telefon:

Fax:

WWW:

Tyršova
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

108

108

26101

Příbram

obec s rozšířenou pŮsobností = ORP

příbram

příbram

Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice:

Číslo popisné:
PSČ,
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Obec: Příbram

Obec s rozšířenou pŮsobností: , ,
obec s rozš}řenou působnosti = ORP

Okres: Příbram
Pošta: Příbram

Bankovní spojeni

předčíslí účtu:
ČÍslo účtu:

Banka:

projekt

Stručný obsah prqjektu:

Doba zahájení projektu:

Doba ukončení projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v minulých

letech:

Vstupné:

Seznam příloh:

Žádost o přiznání Individuá|ní dotace reprezentanta ČR
v Racketlonu

Krátký a výstižný název akce/projektu (z názvu by mělo být
patrné, o jakou akci se jedná)

reprezentuje úspěšně ČR v Racketionu na
světových turajích serie Racketlon WORD TOUR 2019
projekt by mu přispěl na vysoké náklady výše uvedeného
sportu .
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude při1ohou žádosti)

Od 13 let v listopadu 2017 jsem začal hrát Racketlon, je sport
se 4 disciplínami - stolní tenis , badminton , squash a tenis, ,
které se hrají v zápase hned po sobě. Při svém prvním turnaji
na konci roku 2017 jsem hned obsadil v kategorii U16 1. místo
v ČR. Abych se mohl zúčastňovat zahraničních turnajů, musím
každý den trénovat.
A o sobotách a nedělích jsem musím hrát turnaje zvlášť ve
stolním tenise, badmintonu , squashi a tenisu, abych se ve
všem zlepšoval.
02.01.2019

30.12.2019
nerealizoval jsem žádné
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních
prostředkŮ a další zdroje financování, výsledek projektu)
žádné
Uveďte, zda bude na akci vybíráno vstupné a jeho výši.
příloha 1- popis projektu,příioha2-reáproäň plněM,příioha3-
poLrozpočet
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte

Financováni projektu
G.". '-

Celkové náklady projektu: 279 501 kč

položkový rozpočet projektu startovné tuzemských turnajů
(rozepsané celkové náWady):

cestovné og:autem

8 600 KČ

196 901 KČ

stravné 21 000 KČ
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ubytování 26 000 KČ

sportovní vybaveN 27 000 KČ

Viašúú podíl žadatele vC. jiných
zdrojů financování v KČ:

Vfdštní podít žadatele vC. jiných
zdrojů financování v %:

Účelové dotace od ostatních obcí:

Dotace ze státního rozpočtu:

Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

příjmy vzniklé realizací projektu
(vstupné, příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v KČ:

výše požadované dotace v %:

Specifikace nákladů (na co bude
dotace použita):

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého
sloupce "Částku v KČ"

146 747 Kč

53 96

Kč

Kč

Kč

KČ

Kč

132 754 Kč
47
max. 80 % na celkových nákladech
cestravné,sportovní výbava vC oblečení,
tréninky,ubytování
Uveďte, na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.) - účel použitÍ

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahŮ v oblasti veřejné podpory a o měně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon Č 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisŮ, a zákon Č. 218/2000 Sb, o rozpoäových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonŮ (rozpoČtová pravidla), ve znění pozdějších předpisŮ, bude zapsán do centrálního registru
evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajŮ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajŮ a o zrněně některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ, uvedených v tétjo žádosti, jejich
povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále
souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajŮ a výše
dotace na stránkách města Příbram.

prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost
údajŮ uvedených v této žádosti a všech jejich pňlohách.

prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytDvání dotaci a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

=čP"inné přílohy:

1. Popis projektu (podrobnější inf10rmace projektu, popis cílové skupiny, přínos projektu, atd.)
2. položkový rozpočet dle přílohy {tábůfka ke stažení v sekci Dokumenty) '!
3. Nabídka recipročního plnění
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Pozn. přílohy musí být nahrány ve formátu PDF.

Příloha Cl - (214.29 kB)
Při1oha Č.2 - (196.94 KB)
Příloha Č.3 - (215.82 kB)

Žádost elektronicky podána podpis
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je mi 14,5 let

Dosažené úspěchy v r. 2018

Mistr ČR a SR v kategorii junior U16
Mistr ČR a SR v kategorii junior U21
Mistr ČR a SR v kategorii muži B
Mistr ČR a sr v týmové soutěži mužů
1. místo ve dvouhře junior U16 na světovém turnaji 1\NT Prague
1. místo ve dvouhře junior U16 na světovém turnaji 1\NT Nusloch
5. místo ve dvouhře junior U16 na mistrovství světa v Zurichu
3. místo ve dvouhře junior U16 na světovém turňaji Austrian Open World Toek Finals Vienna
1. místo ve čtyřhře junior U16 na světovém turňaji Austrian Open World Tour Finals Vienňa

Dosažené úspěchy k 10.4. 2019

2. místo ve dvouhře junior U16 na světovém turňaji 1\NT Vienna
3. místo ve dvouhře junior U16 na světovém turnaji 1\nt pFagye
3. místo ve dvouhře junior U21 na světovém turnaji 1\NT Pragµe
1. místo ve čtyřhře junior U16 na světovém turnaji 1\NT Prague

V kategorii junoir U16 jsem po 1. čtvrleti 2019 na 3. místě světových tabukk

Přínos projektu

jS:i.
.¶2ň

.'—í

.., .

obhájit 4 první místa U16 , U21 , Muži b a'Týmo.vá soutěž mužů naaNWovstvľ ČR a SR v Ostravě.
Na MS v Belgii obsadit ve dvouhře junior U16 a čty'řhte Ul6 stulmě vítězů.
Zúčastnit se alespoň ještě 6 světových turnajů nvt, které jsou započítávány do světového žebříčku

""ýuniorů u16 a na nich se alespoň ve 3 dostat na stupně vítězů.

Zlepšit svoje umístění v kategorii junior U16 v roce 2020 a stát se nejlepším hráčem světa.



položkový rozpočet

Všechny náklady z vlastních zdrojů hradí děda jelikož a
je samoživitelka a nemá na sport finance. Cestovné os.autem kombinovaná

spotřeba % 71 benzín natural 95 cena pro r.2019 33.1Okč činí 2,32 poh.hmoty + 4.10 režie auta
celkem 6.42 řidič
cestovné na tréninky, turnaje, mistrovské zápasy, celkem 3067Okm 6.42kč/1km 196901kč
z tohQ vlastní náklady na režii 146747kč pohon.hmoty 71154kč
stravné na turnajich, treninkách, mistr.zápasech celkem 2100Okč
ubytování na turnajích v zahraničí 26000kč
sportovní výbava rakety ,obuv,oblečenÍ,míčky výplety atd. 2700Okč
startovné na tuzemských turnajích 86OOkč

projekt- náklady celkem 279501kč
z toho vlastni náklady

náklady za režii auta
náklady na stravné
celkem vl.náklady

požadovaná dotace

146747kč
21000kč

168747kč

132754kč



Reciproční plnění

-úspěšná reprezentace města Příbrami a Cr
-jsem ochoten nosit logo města příbrami na poskytnutem oblečeni
-jsem schopen zajistit v Praze pro mládež která by měla zájem o tento sport zdarma náborové
seznámení s rackettonem včetně zapůjčení všech 4 raket a výuku profesionálním trenérem
-chci být svými úspěchy vzorem pro mládež v Příbrami kde tento sport nenítak známý
-po dohodě se svazem Racketlonu umísti při tuzemských turňajích logo města Příbrami
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