
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 09.09.2019

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci - TK ROJA Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 05.08.2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.766/2019
Rada nedoporučuje ZM
schválit poskytnutí individuálnI dotace pro subjekt TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
Vlll, IČO: 06156355 a to z důvodu, že projekt byl již jednou podpořen v rámci dotačního řízení
programových dotaci v roce 2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
l) poskytnutí dotace ve výši ........... kč pro subjekt tk ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
VIII, IČO: 06156355 na projekt s názvem ,,Jednorázové akce v Tenisovém klubu ROJA Příbram v roce
2019", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
777-OŠKS (lndividuálni dotace), to je sníženi prvku 3718 QndividuálnI dotace) o částku ............. a
navýšeni prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222 + Kč

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
Vlil, o poskytnutí dotace ve výši kč na projekt ,,jednorázové akce v Tenisovém klubu
ROJA Příbram v roce 2019", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM

nebo

n e sc h va lu j e poskytnutí individuálnI dotace pro subjekt tk ROJA Příbram z.s.,
z důvodu

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuálni dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS
na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme žádost subjektu TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram Vlll, IČO:
06156355 o poskytnutí individuálni dotace ve výši 47.000,00 Kč na projekt s názvem ,,Jednorázové akce
v Tenisovém klubu ROJA Příbram v roce 2019".

Tenisový klub ROJA se zaměřuje na trénink a tenisovou přípravu tenisu všech úrovní. V rámci svojí
celoročnI činnosti pořádá klub 7 akci, kterých se mohou zúčastnit děti z klubu, ale i děti z ostatních
mIstnich tenisových klubů, se kterými TK ROJA spolupracuje. Dětské a mládežnické akce mají za cíl
prohloubit a upevnit spolupráci mezi sportovními kluby na území města Příbram a jeho okolI. Klub žádal
o dotaci na rok 2019 v rámci programu jednorázové sportovní akce na stejné akce, na stejný účel. Byla
mu schválena dotace ve výši 8.000,00 Kč. V žádosti o individuální dotaci žadatel uvádí, že obdržená
dotace není pro uspořádáni akcí dostatečná, a proto podal další žádost.
Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu těchto nákladů: nájemné, věcné ceny, míčky, trička,
odměna pro zdravotní dozor.



Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS) projednala žádost na svém jednání dne 25.06.
2019. KMTS již žádost o dotaci na stejný účel projednala v rámci dotačního řízení programových dotací
a nechce toto rozhodnutí revidovat. KMTS nedoporučuje schválit přidělení dotace.

Dne 09.09.2018 bude ZM projednávat ještě žádosti o individuálni dotaci:
Fyzická osoba žádá o 132.754,00 Kč na projekt ,,Žádost o přiznáni individuálnI dotace
pro talentovaného sportovce".

Ke dni 09.09.2019 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje ve výši 16.100,00 KČ.

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. i bod 2,
schválených zm dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §
10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci
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Individuálni dotace 2019

lndividuální dotace 2019
individuálni dotace

Žádost číslo 1D00131

Název projektu - akce

jednorázové akce v Tenisovém klubu ROJA Příbram v roce 2019

Žadatel

Základní informace

. TK ROJA Příbram z. s.Název" Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

lČ, 06156355
DIČ:

E- mail: infb@tkroja.cz

Kontaktní údaje

Ulice, Brodská
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné:

PSČ:
Obec:

Obec s rozšířenou působností:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

VVV\NV:

93
26101
Příbram

obec s rozšířenou působností = ORP
Příbram

wwwMoja.cz



Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice:

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
ČISto popisné:

PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působností:

obec s nozšlľ\enou pů$obností = ORP
Okres:
Pošta:

Bankovní spojeni

Předčfslí Učtu:
Číslo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul před: Bc.
Jméno: Roman

příjmení: Chmelík

Titul za:
Funkce: Předseda a jednatel zájmového sdruženi

Další statutární zástupce

TM piěd:
jméno:

Přfimení:
TM za:
Funkce:

projekt

Úplný a přesný název jednorázové akce v Tenisovém klubu ROJA Příbram v roce 2019
pmjektu: Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou akci se jedná)



Stručný ob3ah projektu, V rámci dotačního řízení, které proběhlo na tento rok jsem podával žádost na
podporu jednorázových akcí, které TK Roja pořádá pro děti idospělé z města
Příbram, ale také pro občany z celé ČR.
Na tyto akce jsem žádal celkem podporu ve výši 128 080 Kč a získal jsem celkem 8
000 Kč.
Tato částka mi bohužel významně nepomůže k realizaci zamýšlených akcí a proto
se na Vás znovu obracím se svou žádosti. Ze 7 akcí, které TK Roja pořádá jsem
vybral 3, které jsou určené výlučně pro děů a proběhnou v letních a zimních
měsících. Akce navazují na předchozí úspěšně realizované ročníky a jsou v
Tenisovém klubu již tradiční. Na jejich realizaá nyní poti\ebuji ještě sehnat 47 000
Kč.
Tenisový klub Roja Příbram vychovává svou dětskou a mládežnickou zädadnu a
většina aktivních členů se účastni v průběhu roku turnajů ve své věkové kategorii.
Nad rámec těchto pravidelných aktivit pořádá TK Roja akce, kterých se můžou
zúčastnit jednak děti z klubu a jednak děti z ostatních místních tenisových klubů, se
kterými TK Roja spolupracuje. Dále pořádá TK Roja akce pro dospělé z České
republiky a ze zahraničí. Dětské a mládežnické akce jsou počádány s cílem
prohloubit a upevnit spolupráci mezi sportovními kluby na území města Příbrami a
jejího okolí a zároveň dát možnost široké veřejnosti poznat daný sport z blízka.
Akce pro dospělé sportovce mají za cíl, jednak udržovat sportovní aktivity mezi
dospělými hráči a jednak dostat do povědomí široké veřejnosti lza hranicemi města
Příbram (potažmo České republiky), že se v Příbrami hraje kvalitní tenis.
příměstský tenisový kemp ĺ.
Proběhne celý týden v měsfci červenec 2019 a je určen dětem ve věku 5-18 let.
Akce navazuje na předchozí velmi úspěšné ročníky. Zúčastnit se mohou děti z
Příbrami i širokého okolí.
Předpokládané náklady jsou: 94 750 Kč, přičemž předpokládáme úhradu od
účastníků ve výši 60 000 Kč. Požadovaná částka je rozdíl mezi předpokládanou
vybranou částkou od účastníků a předpokládanými náklady s tím, že požadovaná
částka již nezahrnuje stravné a vstupné na doprovodné aktivity a je ve výši: 16 000
Kč.
příměstský tenisový kemp íl.
Proběhne celý týden v měsíci srpen 2019 a je určen dětem ve věku 5-18 let Akce
navazuje na předchozí velmi úspěšné ročníky. Zúčastnit se mohou děú z Příbrami i
širokého okolí.
Předpokládané náklady jsou: 94 750 Kč, přičemž předpokládáme úhradu od
účastníků ve výši 60 000 Kč. Požadovaná částka je rozdíl mezi předpokládanou
vybranou částkou od účastníků a přédpokládanými náklady s tím, že požadovaná
částka již nezahrnuje stravné a vstupné na doprovodné akůvity a je ve výši: 16 000
Kč.
Vánoční dětský turnaj
Proběhne 1. případně 2. víkend v prosinci 2019. Akce je určena všem žákům
Tenisového klubu Roja ve věku 4-16 let Mezi dětmi je akce velmi oblíbená.
Předpokládané náklady jsou: 15 000 Kč, požadovaná částka je 15 000 Kč.

Osoba odpovědná za
realizaci prcýektu:

Popis činnosti žadatele:

Celkem požadovaná částka činí: 47 000 KČ.
Podrobné náklady viz pňložený rozpočet.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Be. Roman Chmelík

Tenisový klub Roja oficiálně vznikl v roce 2015.
Klub se zaměřuje na bénink a tenisovou přípravu tenistů všech úrovní, bez ohledu
na to, zda budou chtít hrát především závodní tenis, nebo jen tenis rekreační. TK
Roja chce dát dětem možnost aktivně a pozitivně trávit volný čas. Tenis je sport
individuálnf a každý hráč je jedinečný a přesto u dětí pěstujeme smysl pro fair play a
týmového ducha. výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů a bývalých
vrcholových hráčů.
Tenisový klub se nachází v Příbrami v okrajové panelové zástavbě, kde je dobrá
dostupnost Sportoviště leží na rozloze 29.000m2 a má ve vĹastnictví 8 antukových
kurtů, 3 kurty v pevné hale (povrch Grand slam - koberec) a jedno velké travnaté
hřiště pro účely kondiční přípravy. KJub pořádá turnaje pro české ievropské hráče.
V tenisovém centru je pro veřejnosti hráče k dispozici zázemí šaten a sprch, dále
občerstvení a klubovna. Celé centrum je bezbariérové a je tak dostupné i
handicapovaným hráčům.
Během roku pořádáme přes 10 soutěži celorepublikové úrovně na naší domácí
půdě.
Aktuálně má TK Roja Příbram z.s. zaregistrováno 125 mládežnickýchl dětských
členů.
Až do roku 2018 jsme nebyli úspěšní v žádostech o dotační titul z obecního
rozpočtu (město, okolní obce), nebo z rozpočtu státního (kraj, mšmt). v roce 2018
se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z rozpočtu města Příbram (jednorázová
akce ve výši 8 000 Kč a dotace účelové ve výši 73 577 KČ).
Oficiální krátká minulost klubu velmi limituje možnost žádat o finanční příspěvek z



Doba zahájení pmjektu:
Doba ukončení projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

Vstupné:

Seznam příloh:

přědevšľm krajských dotací, nebo z dotaci státních (MŠMT). V dotačních
metodikách je zpravidla stanovena mjnjmálně 2 letá oficiální aktivní činnost klubu a
to TK Roja ani v roce 2018 bohužel nesplňuje. Tento limit je z našeho pohledu velmi
omezujÍcĹ Náš klub, který fúnguje prakticky již od roku 2015, ate oficiálně vlastně až
od roku 2017 se tak potýká s finančními pobžemi, které nám bráni v rozvoji
sportoviště, které denně využivají děti od cca 4 let zázemí nejen vnitřních, alel
venkovních kurtů a služeb, kterými zajišťujeme sportovní a volnočasové aktivity dětí
a mládeže z Příbrami a širokého okolí.
01.07.2019
31.12.2019
příměstský tenisový tábor l. a íl. v roce 2018, Vánoční tenisový tumQ pfo děti od
roku 2015.
Celá série dětských akcí a turnajů během celého roku, celorepublikové turnaje pro
děti a dospělé, čarMějnice, nábor do tenisového klubu, tenisové soustředěni, aj.
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
financování, výsledek projektu)
ne
Uveďte, zda bude na akci vybíráno vstupné a jeho výši.
rozpočet, projekt, návrh na neciproční plnění
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte

Financování projektu

Celkové náklady prcýektu, 204 500 kč
položkový rozpočet projektu Nájemné, energie, plyn, voda -

(rozepsané celkové náklady): vánoční turnaj

Medaile - vánoční turnaj

Diplomy- vánoční turnaj

Trička - vánoční turnaj

nájemné za kurty- příměstský tábor
l. a ll.

Kompenzační cvičeni - Přím.t l. a ll.

5000 Kč

2000 Kč

50OKČ

7 500 Kč

32 000 Kč

4 000Kč

Trička - Přím.t I. a Il. 6 000 Kč

Mičky - Pňm.t L a ll.

Odměna trenérům - Přim.t. l. a H.

Zdravotník - Pňm.t. l. a ll.

Stravné - Pňm.t. f. a If. - hradí
účastníci

Vstupné a doprovodné aktivity -
Přím.t l. a ll. - hradí účastnici

20 000 Kč

80 000 Kč

10000Kč

30 000 Kč

7 500 Kč

Uveďte cĺo prvního sloupce "popis nákladu". do druhého sloupce "částku
vKČ"

Vlastní podíl žadatele VČj jiných zdrojů 157 500 kč
financováni v Kč:

Vlastni podíl žadatele vC. jiných zdrojů 77 %
financováni v %:

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč



Dotace ze státního rozpočtu:
Dotace od krajského úřadu:

OstabH zdroje, dary:

příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné,
příjmy z prodqe):

výše požadované dotace v Kč:
výše požadované dotace v %:

Specifikace nákladů (na co bude dotace
použita):

Kč
Kč

Kč
120 000 Kč

47 000 Kč
23
max. 80 % na celkových nákladech
Nájemné, věcné ceny, spotTémateň- míčky a trička, zdmvotník,
odměna trenérům
Uveďte, na aj konkrétně bude dotace použita (např. nájemné, věcné
ceny do soutěží apod.) - účel použití

Žadatel bere na vědomi, že v případě obdrženi 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 změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zeměděIsM, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb,
o mzpočtových pravidlech a o měně některých souviseiících zákonů (mzpDčtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, bude zapsán do cenUáInIho registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpmoováním 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, jejích povinných přílohách,
ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní pfynoucích. Dále souhlasím se zařázenim do
databáze poskytovatele a se zveřejněním identiňkačnfch údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za prcýekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přifohách.

prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návramých finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu (podrobnější infbrmace o prcýektu, popis cílové skupiny, přínos projektu, atd.)
2. položkový rozpočetdk přílohy (tabulka ke stažení v seká Dokumenty)
3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. přílohy musí být nahrány ve Onnátu PDF.

Příloha Č.1 - lndivindi Jednorázové akce TK Roj
Pňloha Č.2 - Plánovaný rozpočet inchvmdi TK Re
Příloha Č.3- Recl€·roc jednoráz ak TKRoja 2(

' (815.03 KB)
(793.62 KB)

(777.38 KB)
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Žádost elektronicky podána 24.06.2019 podpis statutámIho zástupce



ROJA

TK RQJAPřibmm lsj
Brodská 93, pňbřäm viii, 26101 Příbram
e-mail: info@tkroja.cz
Tel.: +420 728 459 217
lČ:06156355

tk Roja
Be. Roman Chmelík
Předseda TK Roja, z.s.
Brodská 93
261 01 Příbram
ič: 06156355
www.tkroja.cz
e-maii: info@tkroja.cz
T: 728 459 217

Město Příbram
Odbor školství, kultury a sportu
Tyršova 108
261 01 Příbram l.

V Příbrami dne 19. června 2019

Návrh reciproční aktMty s městem Příbram v rámci významné jednorázové sportovní akce:

Recipročníaktivita s městem Příbram:

Reciproční aktivitu směrem k městu Příbram navrhujeme formou přímé účasti minimálně na jedné
akci v roce 2019, organizované donátorem (Městem Příbram) se zaměřením na sport. Dále pak použit
logo města v souvislosti s dokumenty či jinými materiály pořízenými z dotace. Realizace Příměstského
tábora pro děti a mládež z města Příbram a okolí.

Informaci o obdrženi dotace zveřejníme na webových a facebookových stránkách TK Roja. Zde také
uvedeme logo města Příbram. Všechny účetní doklady budou řádně vedeny pod samostatnou účetní
analytikou a budou řádně označeny.

Velmi si vážím podpory města Příbram.

Děkuji za váš čas.

S pozdravem,

Be. Roman Chmelík,
Předseda TK Roja, z.s.

' ^íl"
. ď: 7284
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plánovaný rozpočet mdMduálnÍdmce na vybrané jednorázové akce TK Roja 2019

projekt předkládá: tk Roja
Be. Roman Chmelík -
Předseda TK Roja, z.s.
Brodská 93
261 01 Příbram
lČ: 06156355
www.tkroja.cz
e-maiľ: info@tkroja.cz
T: 728 459 217

vánočnidětskýtumaj Počet Vyčíslení nákladu
Nájemné, energie, plyn, voda 1 5 000,00 KČ 5 000,00 KČ
Medaile 50 40,00 KČ 2 000,00 KČ
Diplomy 50 10,00 KČ 500,0OKČ
Trička 50 150,00 KČ 7500,00 KČ
(klkem 15 000,00 KČ

Pozn.

OS

OS

OS

požadovaná částka 15 000,00 KČ

pňkněstský tenisový kemp ĺ. Počet VýčIsleMnákladu
nájemné za kurty 40 . 400,00 Kč 16 000,00 KČ
Kompenzační cvičeni 2 10OO,OO Kč 2 (XXĽOO Kč
trička 20 150,00 KČ 3 000,00 Kč
míčky 4 2 5cxľ0o KČ 10 CKXJ,00 KČ
odměna trenérům 4 10 OOQOO KČ 40 (JQO,0Q KČ

'zdravotník 1 5 000,00 KČ 5 000,00 KČ
sŮavné 25 600,00 KČ 15 000,00 KČ

'Vstupné Édoprovodné aktivity 25 150,00 KČ 3 750,00 KČ

Celkem 94 750,00 kč
,účastníci uhradí 20 3 (XX),00 KČ 60 CKX),00 KČ

Pozn.

Požadovaná částka 16 000,00 KČ

příměstský tenisový kemp íl. Počet Vyčískní nákladu
nájemné za kurty 40 400,00 KČ 16 000,00 KČ
Kompenzační cvičení 2 1000,00 KČ 2 (XX),00 KČ
trička 20 150,00 KČ 3 000,00 KČ
míčky 4 2 500,00 KČ 10000,00 KČ
odměna trenérům 4 10 00O,(XJ KČ 40 000,00 KČ
zdravotník 1 5 000,00 KČ 5 (XX),00 KČ
stravné 25 600,00 KČ 15 000,00 KČ

ĹVstupné na doprovodné aktivity 25 150,00 KČ 3 750,00 KČ

.Celkem 94 750,00 KČ
ÚčastnÍcÍ uhradí 20 3 000,00 KČ 60 000,00 KČ

Pozn.

83%
Požadovaná částka 16 000,00 KČ

Cetkové náklady:
Účastníci hradí:
Vlastni podň organizace:
Celkem požadovaná částka na akce:

204 500,00 KČ
120 000,00 KČ 59%

37 500,00 KČ 18%
47 000,00 Kč 23%

O'
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TK ROUAPHbmm
Brodská 93, Příbram VIII, 261 01 Příbram
e-mail: info@tkroia.cz
Tel.: +420 728 459 217
lČ:O6156355

TKRoja
Be. Roman Chmelík
Předseda TK Roja, zs.
Brodská 93
261 01 Příbram
lČ: 06156355
www.tkroja.cz
e-mail: info@tkroja.cz
T: +420 728 459 217

Město Příbram
Odbor školství, kultury a sportu
Tyršova 108
261 01 Příbram l.

V Příbrmai dne 18. června 2019

Váženi,

dovolte, abych se na Vás obrátil se svou individuálnÍžádostí.

V rámci dotačního řízen[ které proběhlo na tento rok jsem podával žádost na podporu jednorázových
akcí, které TK Roja pořádá pro děti idospělé z města Příbram, ale také pro občany z celé ČR.

Na tyto akce jsem žádal celkem podporu ve výši 128 080 KČ a získal jsem celkem 8 000 KČ.

Tato částka mi bohužel významně nepomůže k realizaci zamýšlených akcí a proto se na Vás znovu
obracím se svou žádostí. Ze 7 akcí, které TK Roja pořádá jsem vybral 3, které jsou určené výlučně pro
děti a proběhnou v letních a zimních měsících. Akce navazují na předchozí úspěšně realizované
roČníky a jsou v Tenisovém klubu již tradiční. Na jejich realizaci nyní potřebuji ještě sehnat 47 000 KČ.

Tenisový klub Roja Příbram vychovává svou dětskou a mládežnickou základnu a většina aktivních
členů se účastniv průbřhu roku turnajů ve své věkové kategorii.

Nad rámec těchto pravidelných aktivit pořádá TK Roja akce, kterých se můžou zúčastnit jednak děti
z klubu a jednak děti z ostatních místních tenisových klubů, se kterými tk Roja spolupracuje. Dále
pořádá TK Roja akce pro dospělé z České republiky a ze zahraničí. Dětské a mládežnické akce jsou
pořádány s cílem prohloubit a upevnit spolupráci mezi sportovními kluby na území města Příbrami a
jejího okolí a zároveň dát možnost široké veřejnosti poznat daný sport z blízka. Akce pro dospělé
sportovce mají za cIl, jednak udržovat sportovní aktivity mezi dospělými hráči a jednak dostat do
povědomí Široké veřejnosti i za hranicemi města Příbram (potažmo České republiky), že se v Příbrami
hraje kvalitní tenis.

V následujIcím výčtu najdete krátký popis akce a souhrn nákladů. přesný popis nákladů na akci je
přiložen v položkovém rozpočtu.

příměstský tenisový kemp l.
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TK RQJA Příbram ls.
Brodská 93, Příbram VIII, 261 01 Příbram
e-mail: info@tkroja.cz
Tel.: +420 728 459 217
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Proběhne celý týden v měsíci červenec 2019 a je určen dětem ve věku 5-18 let. Akce navazuje na
předchozí velmi úspěšné ročníky. Zúčastnit se mohou děti z Příbrami iširokého okolí.

Předpokládané náklady jsou: 94 750 KČ, přičemž předpokládáme úhradu od účastníků ve výši 60 000
KČ. Požadovaná částka je rozdíl mezi předpokládanou vybranou Částkou od účastníků a
předpokládanými náklady s tím, že požadovaná částka již nezahrnuje stravné a vstupné na
doprovodné aktivity a je ve výši: 16 000 KČ.

příměstský tenisový kemp ll.

Proběhne celý týden v měsíci srpen 2019 a je určen dětem ve věku 5-18 Ĺet. Akce navazuje na
předchozívelmi úspěšné ročníky. Zúčastnit se mohou děti z Příbrami i širokého okolí.

Předpokládané náklady jsou: 94 750 KČ, přičemž předpokládáme úhradu od účastníků ve výši 60 000
KČ. Požadovaná částka je rozdíl mezi předpokládanou vybranou Částkou od účastníků a
předpokládanými náklady s tím, že požadovaná částka již nezahrnuje stravné a vstupné na
doprovodné aktivity a je ve výši: 16 000 KČ.

vánočnídětský turnaj

Proběhne 1. případně 2. víkend v prosinci 2019. Akce je určena všem žákům Tenisového klubu Roja
ve věku 4-16 let. Mezi dětmi je akce velmi oblíbená.

Předpokládané náklady jsou: 15 000 KČ, požadovaná částka je 15 000 KČ.

Celkem požadovaná částka činí: 47 000 KČ.

Podrobné náklady viz přiložený rozpočet.

Organizace - činnost, historie:

Tenisový klŮb Roja oficiálně vznikl v roce 2015.

Klub se zaměřuje na trénink a tenisovou přípravu tenistů všech úrovni, bez ohledu na to, zda budou
chtít hrát především závodnítenis, nebo jen tenis rekreační. TK Roja chce dát dětem možnost aktivně
a pozitivně trávit volný čas. Tenis je sport individuální a každý hráč je jedinečný a přesto u dětí
pěstujeme smysl pro fair play a týmového ducha. výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů a
bývalých vrcholových hráčů.

Tenisový klub se nachází v Příbrami v okrajové panelové zástavbě, kde je dobrá dostupnost.
Sportoviště leží na rozloze 29.00Om2 a má ve vlastnictví 8 antukových kurtů, 3 kurty v pevné hale
(povrch Grand slam - koberec) a jedno velké travnaté hřiště pro účely kondiční přípravy. Klub pořádá
turnaje pro české ievropské hráče. V tenisovém centru je pro veřejnost i hráče k dispozici zázemí
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šaten a sprch, dáfe občerstvení a klubovna. Celé centrum je bezbariérové a je tak dostupné i
handicapovaným hráčům.

Během roku pořádáme přes 10 soutěži celorepublikové úrovně na naší domácí půdě.

Aktuálně má TK Roja Příbram z.s. zaregistrováno 125 mládežnických/dětských členů.

AŽ do roku 2018 jsme nebyli úspěšnív žádostech o dotačnititul z obecního rozpočtu (město, okolní
obce), nebo z rozpočtu státního (kraj, MŠMT). v roce 2018 se nám podařib uspět s žádostí o dotaci z
rozpočtu města Příbram (jednorázová akce ve výši 8 000 KČ a dotace účelové ve výši 73 577 KČ).

Oficiální krátká minulost klubu velmi limituje možnost žádat o finanční příspěvek z především
krajských dotaci, nebo z dotací státních (MŠMT). V dotačních metodikách je zpravidla stanovena
minimálně 2 letá oficiální aktivní činnost klubu a to TK Roja ani v roce 2018 bohužel nesplňuje. Tento
limit je z našeho pohledu velmi omezující. Náš klub, který funguje prakticky již od roku 2015, ale
oficiálně vlastně až od roku 2017 se tak potýká s finančními potížemi, které nám brání v rozvoji
sportoviště, které denně využNajíděti od cca 4 let, zázemí nejen vnitřních, ak ivenkovnich kurtů a
služeb, kterými zajišťujeme sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže z Příbrami a širokého
okolí.

Věřím, že individuálnižádost, se kterou se na vás obracím, bude podpořena.

Velmi děkuji za váš čas, který jste mi věnovali.

S pozdravem,
Be. Roman Chmelík, předseda spolku a šéftrenér

ji
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