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Název bodu jednání:
Zádost 0 ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 03.10.2022

Text usnesení RM
B.usn.č.0947l2022
Zádost 0 ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“
Rada města
1 . doporučuje
ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261
01 Příbram VIN, IČO: 06156355, na projekt s názvem „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizí", a
to z kapitoly 777—OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacímjím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní
závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
a
uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram VIII,
IČO: 06156355, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „Podpora klubu TK ROJA
v energetické krizi“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města Příbram &. 1l2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

Napsala: Markéta Benešová
_

Návrhy na usnesení:
ZM s c h v a I u i e

1) poskytnutí dotace ve výši .. Kč pro subjekt TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01
Příbram VIII, IČO: 06156355, na projekt s názvem „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“, a
to z kapitoly za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
VIII, IČO: 06156355, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt s názvem
„Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“, v souladu s Pravidly pro poskyiova'ní dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č, 1/2020 schválenými ZM dne
22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e s c h v a ! uj e

poskytnutí individuální dotace pro subjekt TK ROJA Příbram z.s. z důvodu

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OŠKS
na rok 2022: ANO

RM předkládá v příloze žádost subjektu TK ROJA Příbram z.s., spolek IČO: 0615635 (dálejen „spolek"),
o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč na projekt s názvem „Podpora klubu TK ROJA v
energetické krizi'í

Spolek žádá o dotaci na pokrytí navýšení ceny energií. Začátkem října končí spolku fixace ceny eIektřiny
a změna ceny znamená pro spolek nárůst o 267 %. Rozdílvoproti původní ceně činí 50.000,00 Kč.
Spolek nenl oprávněným žadatelem ve výzvě PROVOZ A UDRŽBA 2022 vyhlášené Národní sportovní
agenturou na pokrytí nárůstu ceny energií z důvodu, že pronajímatelem sportoviště, které má spolek



v nájmu, není státní, subjekt např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní

samosprávný celek (USC) a subjekty s jejich majetkovou účasti.

V roce 2022 obdržel subjekt TK ROJA Příbram z.s., spolek IČO: 0615635 ve vyhlášených programových
dotacích v rámci dotačního programu „Činnost sportovních organizací 2022" dotaci ve výši 500.000,00
Kč (z čehož lze na energie čerpat až 250.000,00 Kč), v programu „Rozvoj a opravy sportovišť 2022"

dotaci ve výši 15000000 Kč a v programu „Jednorázové sportovní akce 2022“ částku ve výši 8.000,00
Kč.

Ke dni 11.10.2022 NEJSOU na kapitole 777-OŠKS volné finančnízdroje.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoc! č. 1/2020, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. 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. 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. (: rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5
10a, odst. (4) nevyhoví-Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti,

Příloha: žádost o dotaci
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Kč.

Ke dni 11.10.2022 NEJSOU na kapitole 777-OŠKS volné finančnízdroje.
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nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti,
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Individuální dotace 2022

TÉMA: Individuáinl dotace 2022
OBLAST: individuální dotace

Žádost čislo ID00212

Název projektu - akce

Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi

Žadatel

Základní informace

Název: TK ROJA Přlbram z. 3.
Název uvádějte přesně podle zřizovací Ilsiiny nebo plané registrace

IČ: 06156355

DIČ:
E- mail: info©tkroja.cz

Kontaktní údaje

. BrodskáUlloe.
pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Čislo orientační:
Čislo poplsnó: 93

Psč: 26101

Obec: Přlbram

Obec s rozšířenou působností:
obec s rozšVřenou působnosti = ORP

Okta: Příbram

Pošta:

Fax:

WWW: www.tkrojaa



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: ,
pokud obec ulice nemá, Vyplňte název obce

Číslo popisné:
PSČ: .
Obec:

Obec s rozšířenou pusobnosll:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčlslí účtu:

Číslo účtu:
Banka:

Statutární zástupce

Titul před: Bc.

Jméno: Roma"

Přilmení: Chmellk

Titul za:

Funkce: Předseda ajednatel zájmového sdružení

Další statutární zástupce

Titul pm:

Jméno:

Přimenl:

Tnul &:

Funme:

Projekt

' - - Podpora klubu TK ROJA v energetické krizíUplny a
pmxymv Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrné, ojakou akci sejsdná)



Stru . h kt : Tenisový klub Roja se celoročně aktivně věnuje práci s dětskou a mládežnickoučny Ob“ proje "
členskou základnou ve sportovní výchově na územi města Příbrami. V současné

době má TK Roje cca 204 aktivních členů. kteří se pravidelně účastní soutěží

organizovaných sportovními organizacemi.
TK Roja žádá a individuální dotaci 50 000 Kč, které bude použita výhradně na

pokrytí částí nákladů na energie - elektřina za obdobi 1042/2022. Důsledkem

energetické krize se jedná o nepředvídannu situaci, kterou nebyio
možné řešit

prostřednictvím programové dotace.
Energetická kuze významně zasáhla do provozu našeho sponovlště a

klubu.

Snažlme se činit kroky vedoucí k úsporám energií (např. prozimní období 2022

bude v provozu pouze pevná budova a nenafoukneme zimni nafukovací halu,
čímž

snížíme spotřebu elektňny i plynu). nicméně to nestačí a skutečné i předpokládané

náklady dalece přasahujl finančnl rezervy klubu.
Zádalijsme o dotaci v rámci výzvy Provoz a údržba na NSA. ale bohužel jsme

přehlédli specifikaci bodu 6.2! |:, kde je řečeno. že budou podpořeny pouze ly

sportovni organizace. které nail sportovni zařízení v]eho vlastnictvi. neboje
má v

nájmu. výpůjčce či pachtu (kde druhou smluvní stranouje 51mm subjekt).
Tuto

podmínku nesplňujeme a na dotaci tím pádem nedosáhneme.
V roce 2022 končl 7.10. fixace původní ceny deklřiny & nová od 8.10.. kdy cca

začlná Iopná sezona stoupne o 267%. Rozdil oproti původni ceně činí vypočítaných
50 000 Kč. ,
Pro přehled přikládáme původni cenik 2021-2022, nový ceník 2022-2023,

vyúčtcwánl části leden 2022, ze kterých je zřejmý pohyb cen elektřiny.
Stručný popis projekm (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná a |
reallzacl projektu:

Ba Roman Chme Ik

;: | -- „ “ žad ta : Tenisový klub TK Roja zahájil svou činnostv roce 2015. Celoročně & pravidelně seop 5 cm os : le
věnuje sponovnl průpravě u dětí a mládežez města Příbram a širokého okoli.

Hlavním motivem pm založenímnisové školy byia potřeba, zabžit nový klub od

záldadu a vychovat si vlastní nové talenty. Až do této doby nebyl v Příbrami tenisový
klub k dispozici a tenisovl hráči museli dojíždět na své tréninky mimo Příbram. Od

roku 2015 se počet aktivních hráčů a členů klubu zněkolíkanásabll, pňěemž

registrujeme aktivní hráče od 3 ist do cca 65131.

Připravované akce, kleré Činnost klubu Se stálá, celoroční a kontinuální. Na začátku záfl 2022 proběhne opět

výhledově na projekt nábor do temnové školičky. V průběhu ruku se žáci účastni turnajů na oblastníi

naváží; republikové úrovni. Mal naše velké naděje patří ! republikovi
mistři.

. 10-121 2022neba "aimw' (den [ měsíc / rok)
Doba zahájení projektu: 01—10-2022

Doba ukončen! projektu: 31.122022

Obdobné projekty, které
žadatel realizovat v (stručná charakteristika)

minutých letech:

sg : kopie registrace právní subjektivity organizace. faktury za plyn na elektřinu, dodatek"""“ "mo" upravuncl výši plateb za elektřinu
Uvedla seznam příloh, které k žádosti přikládáme

Financování projektu

Celkové náklady projektu:
75 000 Kč

Položk m čet ro ekiu - materiálové náklad na . materiál, „ _ _ _ový
zvpygavegí. ]kancelářské potřeby. jlné Ylžažgřou položku $$$“

“0 Pm'hsčg'igmngep's
"“““" , “0

vyspeciňkujte):
ru eho sloupce s u v

Poiožkový rozpočet projektu - nemaieriálové náklady (např. _
nájemné, přeprava osob. cestovné, odměny účinkujlclm, trenérům

Elam“ 10 12/2022 7:

apod..., náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby,
jiné..„..): Do levého poučka uveďte přesný popis položky,

do pravého polička uvede předpokládanou výši
nákladů.



Porožkový rozpočet projektu - osobn! náklady (mzdy, DPP/ DPČ):

Du levého polička uveďte typ osobnich nákladů
a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do
pravého políčka uvedla předpokládanou výši
nákladů.

Vlastni p_odíl žadatele v Kč: 25 000 Kč

Vlastni podíl žadatele vc. jiných zdrojů ňnanoování v Kč: 25 000 Kč
' - . 33“as"" podil adm“ v .,"

% z celkových nákladů projektu
Vlastní podn žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: 33 %

Účelové dotace od ostatnich obcí: Kč

Dotace zs státnlho rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary: Kč

Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné. příjmy z pmdeje): Kč

Výše požadavnnů dotace v Kč: 50 000 Kč
-

pain
' data . 67vyše dm“ “ v%

% z celkových nákíadú projektu

doh elektřina. plynSpecmkace malebných nákladů, "a
maoun? Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude'

dotace použlta (např. nájemné. věcné ceny do
soutěžl apod.).

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob amu u ici rávnlckou 50. Roma“ Chmelík — Předseda spam MVDT- Lucie
„obu , „„„Mm„„a„,-„od., c_hmellková - čítanka výboru. Jaroslav Chmellk - aan

zastoupeni: vyboru_ . . . .Uveďte jméno a přijmenď osoby nebo osob oprávnenynh jednat
jménem pvávnické osoby a jejlch funkcí.

2" Identlňkace osob s podllem v této
Prággig Pndliemie myšlen obchodnlpodl! dle 5 31 zák. č. 90/2012 sb., a' obchodnich korporacfch, ve znénlpozdě/Tšlch předpisů.

Sgolkz — neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce neba
osoba oprávněná dla síanov/ednat za spolek.

AkcioÉ galeýmg - newédíiednoti/Vé skcionále, ale zakladatele' uvedené vabcbodnlm rejsrliku

Družstva - nejedná se o obchodnlpodil, Inlormape dle bodu 2. a 3. se
neuvede (neuvádl se družstevním; ale staluíáml výbor).

3. identifikace osob. v mChž
33512311?33215110“ Budou uvedeny nazvy subjektů. v nichž má některá z výše'

uvedených osob podíl.
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Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb.. kterým se měnl

zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje, zákon č. 2521997 Sb., (: lemědělství. v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o

rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejlclch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,

bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpmoovánlm osobnich údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů.
v platném znění, uvedených v této žádos1i,]ejích povinných přílohách, ve smlouvě (: poskytnul! 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 slwzuji správnost za pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že Jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančnlch vypo'mocl

: rozpočiu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu — uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram

atd.
2. Položkový rozpočet (Iabulka ke stažení v sakul Dokumeniy). Položkuvý rozpoěetje významnou součástí žádosti,

proto prosíme. abyste Jeho vyplnění věnwali zvýšenou pozcmost. V samotném těle žádosti hudete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních

prosiředků v případě, že projekt budete financovat také : vlasinlch zdrojů nebo dofacl od jiných poskytovatelů.
3. Nabídka recipročnfho plnění

Pozn, Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - lndivíndi Př gggm 2022433! (830.27 kB)
Příloha č.2 - TKRoia recigroci indiviggi 2022.pr (778.43 kB)
Příloha č.3 - indivindi nggg POLQZLQQYY BOZPQCETHQQ (987.44 kB)
Příloha č.4 - Nedopšalekgw (168.8 kB)
Příloha č.5 - yngštování 2m?gg (120. 17 kB)
Příloha č.6 - ggýggaga doiggga ig; rgL-a gaba! zad? (448-29 kB)

Žádost elektronicky podána 02.09.2022 podpis statutámlho zástupce

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb.. kterým se měnl

zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje, zákon č. 2521997 Sb., (: lemědělství. v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o

rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejlclch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,

bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpmoovánlm osobnich údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů.
v platném znění, uvedených v této žádos1i,]ejích povinných přílohách, ve smlouvě (: poskytnul! 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 slwzuji správnost za pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že Jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančnlch vypo'mocl

: rozpočiu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu — uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram

atd.
2. Položkový rozpočet (Iabulka ke stažení v sakul Dokumeniy). Položkuvý rozpoěetje významnou součástí žádosti,

proto prosíme. abyste Jeho vyplnění věnwali zvýšenou pozcmost. V samotném těle žádosti hudete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních

prosiředků v případě, že projekt budete financovat také : vlasinlch zdrojů nebo dofacl od jiných poskytovatelů.
3. Nabídka recipročnfho plnění

Pozn, Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - lndivíndi Př gggm 2022433! (830.27 kB)
Příloha č.2 - TKRoia recigroci indiviggi 2022.pr (778.43 kB)
Příloha č.3 - indivindi nggg POLQZLQQYY BOZPQCETHQQ (987.44 kB)
Příloha č.4 - Nedopšalekgw (168.8 kB)
Příloha č.5 - yngštování 2m?gg (120. 17 kB)
Příloha č.6 - ggýggaga doiggga ig; rgL-a gaba! zad? (448-29 kB)

Žádost elektronicky podána 02.09.2022 podpis statutámlho zástupce



TKRDJAPříhram 1.5.
Brodská 93, Přlbram VIII, 161 01 Příbram

„„ka
ROJA Tea,:mŠĚ)m 459 217

IČ: 05156355

V Příbrami dne 1.9.2022

Anotace:

Tenisový klub Roja se celoročně aktivně věnuje práci s dětskou a mládežnickou členskou základnou

ve sportovní výchově na území města Příbrami. V současné době má TK Roja cca 204 aktivních členů,

kteří se pravidelně účastní soutěží organizovaných sportovními organizacemi.

TK Roje žádá :) individuální dotaci 50 000 Kč, která bude použita výhradně na pokrytí části
nákladů na

energie - elektřina. Důsledkem energetické krize se jedná a nepředvídanou situaci, kterou nebylo

možné řešit prostřednictvím programové dotace.

Energetická krize významně zasáhla do provozu našeho sportoviště a klubu. Snažíme se činit kroky

vedoucí k úsporám energií (např. pro zimní období 2022 bude v provozu pouze pevná budova a

nenafoukneme zimní nafukovací halu, čímž snížíme spotřebu elektřiny i plynu), nicméně to nestačí a

skutečné i předpokládané náklady dalece přesahují finanční rezervy klubu.

Žádali jsme o dotaci v rámci výzvy Provoz a údržba na NSA, ale bohužel jsme přehlédli specifikaci

bodu 6211), kde je řečeno. že budou podpořeny pouze ty sportovní organizace, které najísponovni

zařízení vjeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu (kde druhou smluvní stranou je

státní subjekt). Tuto podmínku nesptňujeme a na dotaci tím pádem nedosáhneme.

V roce 2022 končí 7.10. fixace původní ceny elektřiny a nová od 8.10., kdy cca začíná topná sezona

stoupne o 267%. Roxdíl oproti původni ceně činí vypočítaných 50 000 Kč.

Pro přehied přikládáme původní ceník 2021-2022, nový ceník 2022-2023, vyúčtováníčásti leden

2022, ze kterých je zřejmý pohyb cen elektřiny

Členská základna:

TK Roja má v současné době 204 aktivních členů : Příbrami a širokého okolí ve věku 3-23
let. Členové

klubu platí pravidelné členské příspěvky min. 2 250 Kč/rok.

Popis činnosti:

Tenisový klub TK Roja zahájil svou činnost v roce 2015. Celoročně a pravideině se věnuje sportovní

průpravě u dětí a mládeže : města Příbram a širokého okolí. Hlavním motivem pro založenítenisové

školy byla potřeba, založit nový klub od základu a vychovat si vlastní nové talenty,
Až do této doby

nebyl v Příbrami tenisový klub k dispozici a tenisoví hráči museli dojíždět na své tréninky
mimo

Příbram. Od roku 2015 se počet aktivních hráčů a členů klubu zněkolikanásobil, přičemž registrujeme

aktivní hráče od 3 let do cca 65 let.
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TK ROM Fllhrlm z.;.
Brodská 93, Příbram vm, 251 01 mnam

1: ' 1 tk ' .a ROJA „%;—L—*
K:: 05155355

Zaměřujeme se na trénink a tenisovou přípravu tenistů všech úrovní, bez ohledu na to, zda budou
chtít hrát předevšim závodnítenis, nebo jen tenis rekreační. Chceme 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.

Tenisový klub vedou trenéři, kteří během své vlastní kariéry odehráli nespočet turnajů a zápasů na
vysoké úrovni nejen v České repubiice, ale i v zahraničí. Všlchnl trenéři majíodpovídajícítrenérské
licence a bohaté zkušenosti v práci s dětmi a mládeží.

Hráčům nabízíme možnost skupinového I Individuálnlho trénlnku.

Individuální skupiny jsou vhodné pro všechny hráče bez omezenfvěku a výkonnostní úrovně. Od

začínajících hráčů, přes závodní hráče až po dlouholeté rekreační hráče. Trénlnk je zaměřen na
konkrétní potřeby hráče s důrazem na jeho índívlduáiní rozvoj. Trénink je veden více do hloubky 3 je
přizpůsoben požadavkům hráče.

Cílem výukyje zdokonalenítenisové techniky s jejím následným využitím v zápase. Individuální
trénink je vhodné kombinovat se skupinovou výukou.

Během roku pořádáme 15 - 20 soutěží celorepublikové úrovně na naší domácí půdě.

Každoročně pořádáme příměstský tenisový tábor pro děti : Příbrami a širokého okolí, kde se naučí

základy tenisu a stráví svůj volný prázdninový řas smysluplným způsobem.

Prezentace:

Informaci o obdržení dotace zveřejníme na webových a facebookových stánkách TKRoja.

Provoz TK Roja a trenérský tým:

TK Roja se nachází v okrajové části města Příbram a je velmi dobře dostupná klasickou MHD či autem.
Návštěvníků je k dispozic! parkoviště v areálu TK. Zázemí TK Roja je připraveno i pro širokou sportovní
veřejnost. K dispozici jsou venkovníantukové kurty a v zimní sezoně zastřešená : nafukovací hala a
kurty s povrchem Grand slam - koberec, šatny, recepce. Celý komplex je bezbariérový ale tak

přístupný opravdu všem. Celkem má Klub k dispozici 8 venkovních kurtů, 3 v pevné a 2 v nafukovací

Trenérský tým se skládá z bývalých českých profesionálních hráčů a současných trenérů.

Spolupracujeme a tréninky konzultujeme s odborníky z oboru fyzioterapie či sportovní psychologie.
Díky péči profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oboru je tak trénink našich svěřenců komplexní
a odpovídá tomu, jak by měl být každý mladý hráč veden od prvních tenisových krůčků.

V TK Roja dále poskytujeme poradenstvíformou konzultací pro trenéry, hráče a případně jejich
rodiče. Konzultace se týkají nejen techniky, taktiky, fyzické přípravy, regenerace a životosprávy, ale
také správně zvoleného programu během celého roku.

Na provozu TK Roja se velkou měrou podílí dobrovolníci, kteří bez nároku na mzdu zajišťují například
administrativní agendu, správu a údržbu okolí celého areálu, aje také trenéři.
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TK ROM Příbram 14.

_ Brodská 93, Příbram vm, 251 01 Příbram
e-mall:mím» ROJA
Tel.: +420 723 459 217'
IČ: 06156355

Děkujl za Váš čas.

S pozdravem,

Bc. Roman Chmelík,
Předseda TK Roja, 1.5.
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TK RDJA PHbr-m a.s.
, _ Brodská 93, Příbram vm. 251 01 Příbram

m f && — .RWA 2314333285922?
IČ106155355

Organizace: TK ROJA, z.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku a vedeným pod spisovou značkou L 68570 vedená u
Městského soudu v Praze

Brodská 93, Příbram, 261 01

Zastoupené: Bc. Romanem Chmelíkem, předsedou spolku

IČ: 06156355

Návrh na reciproční plnění:

V rámci recipročnlho plnění umožní TK ROJA, z.s. zástupcům poskytovatele dotace volný vstup na
všechny akce, na které byla poskytnuta dotace. Dále TK ROJA, z.s. uděluje příslib účasti na akci,
kterou bude město Příbram v rámci služeb ve sportovní oblasti pořádat, případně nabízí pomoc s
jejím pořádáním.

V Příbrami dne 1.9.2022

Bc. Roman Chmelík

Předseda

TK RDJA PHbr-m a.s.
, _ Brodská 93, Příbram vm. 251 01 Příbram

m f && — .RWA 2314333285922?
IČ106155355

Organizace: TK ROJA, z.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku a vedeným pod spisovou značkou L 68570 vedená u
Městského soudu v Praze

Brodská 93, Příbram, 261 01

Zastoupené: Bc. Romanem Chmelíkem, předsedou spolku

IČ: 06156355

Návrh na reciproční plnění:

V rámci recipročnlho plnění umožní TK ROJA, z.s. zástupcům poskytovatele dotace volný vstup na
všechny akce, na které byla poskytnuta dotace. Dále TK ROJA, z.s. uděluje příslib účasti na akci,
kterou bude město Příbram v rámci služeb ve sportovní oblasti pořádat, případně nabízí pomoc s
jejím pořádáním.

V Příbrami dne 1.9.2022

Bc. Roman Chmelík

Předseda



Žadatel: TK mm Příbram, xls.
'

Adresa: Brodská 93, Přibrřlm. 251 Dl

IČO: 06156355 v
Název dotační oblastl: Individuální žádost 2022

Název projektu: Podpora klubu TK ROJA v energetické krlxi

rkmmmmmumwvý nozvoča rumem
Uvádějte pauze „mmmm vanulaau : plemýmv anld'y pm puskvtwúní dotaci. „uvmuým fmměnych výpnmacl 1
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Předpokládané příjmy (předpokládané niroíe "nanzování projektu) \
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__
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n,.šam.„;„„.....m...|„„„m _am
vimu! ňnančnl vklad žadatele ÚE
dotace od 'inÝch poskytovatelů , _přrsněvkvodsponmm _
líné (5 : acinkavat) _

name.“ —zm
mmmmeil Mundy & přiimy 60000

wmw-imm

V Příbrami dne: 1.9.2022 Pndpls žadatele:
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V Příbrami dne: 1.9.2022 Pndpls žadatele:



. v » » v
VYUCTOVANI ZA ELEKTRINU _

“

ŘÁDNĚ
Daňový doklad: 203134511

_ . ; É
, ,

“wr T =

ZAKAZNIK '— CAS A
š„

TK ROJA Příbram Ls. E E
Brodská 93, 261 01 Příbram TK ROJA Příbram Ls, % ŠIČ: 06156355 Brodská 93 g=.
% +420 723 459 217 [i] info©tkroja.a 261 01 Příbram - Příbram V'" 5;
stsw údalnaprávné mbojenousba névodooirm Dema nam vědět š ;
Zákaznické číslo: 002022540: =

5==

(ii Vyúčtování za období Ě! Variabilní symbol Ej Datum splatnosti ó Produkt Elektňm- na 2 roky na míru

1. 1. 2022 — 18. 1. 2022 7355464200 7. 2. 2022 Distribučnísazba 0450

Dobrý den. jsme rádi. že můžeme být dodavatelem energie G Brodská 133, 261 01 Příbram

pro Vaše odběrné místo s číslem 0001621733 | s EAN kódem 859182400601751573

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO .,
í . -. .

NEDOPLATKEM Tenprosmzaplanenaučet
Bi, && ©7770227/0100 .f'“ \

+
+" “\; “' - .. mm
.-"'F ! . ."

Vaňábilnl symbol: 73564842“ "
;I- '.J" „Ústa \- mu aniDat t . 1. 022 _

9 135,37 KC umspla 2'2 E..- -I . mu

mmvmmmmsammmw. QH platba mnam

' ' * Platnost od: 25. 2. 2022ZÁLOHY JSME VÁM zwsm 8 020,00 Kc DHMmmmoh najdete „,Mně 5.

stav elektroměru
"'““““"“" kw" 3 309.00 kWh vr 1:5 ozmo kWh vr mcomo kWh

mm
mm NT 191 037.047an NT 198 614,00 kWh

_ mu = Počátečnlsaav Konečný aav
_ _ _
_ _ _

m 1252 4251 = = =
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

1/2020 '!2021 1/2022 "2020 1/2021 1/2022

WW" "WH" Jsme nejdůvěryhodnější značka. “\;/'. m zzěkohkáve v řadě

tsm: ?.zskah oceněn: Neydúvěryšvmnéušy „mém x mtagmx
'lx'vdammis Energise

5
L'!
'a?v
5.
š
%

Bezplatná zákaznická luka mm na IZO, poruchová Ilnke » ČH Dislvlbuce: suo 850 880 Dodavatel: ČEZ Prodej, a.s„ Duhová V425. MU 53 Praha 4,

a
„a >:1ínn—W.. », „ v m,“ „z- :; ;mm , » _am. : v » »“ : m ; aw ; mí Ě127232433 DIČ:0227232433 [zapsaná vobchcdm'm reisiříku vedeném

. WW *é—n—Hw- „ Městským soudem v Praze, sp, zn, 225515, čísm Iloence 141784603,
Mm“ ') '< 4 *! Uranu) (M; ,. II »» x;

registraceuOTEHA* * “' * ' ' [BAN1623401000000000007770227 SWIFT: KOMBCZPP strana 1/5
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Daňový přehied Základ dané Sms DPH DPH Celkem s DPH

Datum zdanltelného plnění 24. 1. 2022

Datum vystavení 24. 1. 2022
%
Cena zaspotřebovanou elektřinu a služby 7 549,89 Kč 21 % 1 585,48 Kč 9 135,37 Kč

Celkem 1 549.00 Kč 21 % 1 585.48 Kč 9 185,31 Kč

Nedoplatek 9 135,37 Kč

Výsledné částka vyúčtování můža být ovlivněna zaokrouhlením výše DPH z ]ednotllvých přijatých plateb.
Daňový dohad je wsmven v souladu s Rozhodnutím o nmminmí daně z přidané hodnoty z důvodu mímuřádné událost! ze dne 20.10.2021. Více k
pmmlnml daně ve Vašem vyúčtování najdete na ww.oez.cz/dph

Spotreba Vysoký rar" (VT/T1) Nízký tarif (NT/TZ)
Začátek zúčtovacího období 1. 1. 2022 Počáteční stav elektroměru 165 928,00 kWh 191 037,00 kWh

anec zúčtovacíhqglngí 10.7 1. 2022 Konečný stav elektroměrq "
166 600.00 kWh 193 574.00 kWh

672,00 kW 2 637,00 kWh

Celková spotřeba _ _ _ __ , _ „ „ , ,
3 309,00 kWh

Účbované Průměrná jedn. Celkem Celkem
mno'mtvl cena bez DPH bez DPH s DPH—M———_5

Vysoky tanf (VT/T1) 672,00 kWh 1.79 Kč/kWh 1 204,76 Kč 1 457,76 Kč
Nízkýtarif (NT/TZ) 2 637.00 kWh 1,71 Kč/kWh 4 521,96 Kč 5 471.57 Kč
Položky nezávislé na množství 0,58 měs. 3 137,99 Kč/měs. 1 823,17 Kč 2 206.04 Kč

Celková platba; DPH _ , „ , _ __ _
9 105,37 Kč

čÁ ST B

Adresa: Brodská 138, 261 01 Příbram EAN: 859182400601151573

Jistič: : ! 4M Třída TDD: 3

Infoan o měření
a_—

Číslo _ Stav elektroměru Způsob0 [ Tant Rozdíl S řebabdob
elektroměru počáteční konečný odečtu pot

———__—___=—_,__„__—
VT/T1 165 928.00 kWh 156 600,00 kWh 872,00 kWh odečet 672.00 kWh1_1_2022_15_1.2022 45750559 _NT/T2 191 037.00 kWh 19:3 674,00 kWh 2 537,00 kWh dmbtmem : 537,00 kWh

Celková spotřeba
_ _ __ .

3 309.00 kWh

Spoů'ebovnná oletřina (obchodní část)
„___—___—
1.1.2022-18.1.2022 ProduktEIektňna-mamkynamím__ _——.__—__—„

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VTfl“1) 0,67200 MWh 1 399,00 Kč 940,13 Kč
Spotřeba / nízký tarif (NT/T2) 2,63700 MWh 1 399.00 Kč 3 689,16 Kč„ „___ , _ „„ . „ , _.,

„Mg.„F „.
( v šCelková platba za spotřebu hs? SPL; EÍGCŠIJŽŠ :;

Ostatní vyúčtované pohžky (obchodníW)
&%
1.1. 2022 - 18.1. 2022
—————__——

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH
__a—á—
Stálá platba 0,58100 měs. 49,00 Kč 28,47 Kč
Daň z elektřiny 3,30900 MWh 28.30 Kč 93.64 Kč

_ „ „ _ , „ . . žjř? :; K;(.c-11mm mama ta ostatn. WucťevčJť pcmaky
& DPH 'ŽÍÚS Kč

stnanc 2/5



, „ . . . „
'

běž bifH "X žš :, 21076
_Celkova

piatba za
sÍ'otrebu

a
osFÍtnl vyučtovaÍš-fulážcŽ-ÍžlžfhodnI část) s DPH 5 749.20 Kč

om : mmm js m. ze zákona č, 231/2007 sn, (emmm. mm - am 1 demu; sm podařilo“ se imo deiebni m, : c=m mimo ]"né \!prm, že zam aan je součástí základu cenypm výpočet nm. Sazba daně je iednmná pm všem mnm hladiny bez rozdílu. ms : elemny ;Awlsl nu mem mnm; elakliny v am ndbšmim MMS. Pli splněn! predpnkmaamamma“ vmwně :: zavane? su. je mozne madmaprevce dsmš (ma příslušná „mmmDein!WMemo osvobození.

Distribuce elektřiny (distribuční část)
___—___—
1. 1.2022-18. 1. 2022 SBZMCASD
—_—_.—_—_—____

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH
——._—.—______—__
Platba za jistič 0,58100 měs. 1 664.00 Kč 965,78 Kč
Distribuce / vysoký tarif (VT/T1) 0.67200 MWh 251,98 Kč 169,33 Kč
Distribuce / nízký tarif (NT/T2) 2,63700 MWh 173,98 Kč 458,79 Kč

Systémové služby 3,30900 MWh 113,53 Kč 375,67 Kč
Platba POZE 0,58100 měs. 1 420.80 Kč 825,48 Kč
Činnost OTE 0,55100 měs. 4,20 Kč 2,44 Kč

. . . .
' ___“ ' ' “ "5375331“ '

'řšřšAg—Kč—
„'f'f'í'f'ářff'fřf“.TŽÍ'ÍÝÍÍĚ'ÍÍ „ „W. . . , 5025.. „ „mmm
Do lmunumtuby
Jsou to činnosti, kterým! prwomvezel přenosové elektrizačni soustavy ČEPS zeliš'luie lenkvemnr : spolehiivé Iunngání.
Danu systémových služeb určuje Energetický mgulační úřad (ERÚ)

Co ]- OTE
,Opevátorirlw (OTE) ;e InstRuWmiišfwld chad \mu s energiemi. Cenu za činnost OTE určuje E\ergotický regulační úrad (ERUL

VýpočetMaapodporu“ adds33thme podle spotřeby 1 537,95 Kč - spatřena ! jednomu“ cena dla cenavém rozhodnutí
Pro výpočet ae používajldm způsoby.automa1idry mllme podle Instlče 825.48 Kč = počet měsíců x fáze v< listič * jednotková cena de
ten. mrý pm Vás vyjde výhodněji. cenového mmdnuxl

Historie spotřeby

.. . Vysoký tarif Nízký tarif Celk. náklady Celk. nákladyObdobí Pocet dni
(\n/1.1, (NT/TZ)

Celkem
bez DPH s DPH___—___—

22„ 1. 2021 -18.1. 2022 362 4 257 kWh 15 032 kWh 19 289 kWh 61 491.17 Kč 74 404,32 Kč

11.1.2020-21.1.2021 377 3252 kWh 12011 kWh 15 263 kWh 53 728.69 Kč 65 011.71 Kč

12.1.2019-10.1.2020 364 3623kWh 12 716kWh 16339kWh 46381,77Kč 56121,94Kč

čÁsr c

VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX rno ROK 2020
Uhelné elektrárny 37,28 % ] Jaderné elektrárny 45,57 % ] Plynové elektrárny 10,43 % ] Obncw'telné zdroje energie 4,20 % ] Druhotné
energetlcké zdroje 0,03 % | Ostatní zdroje 2,19 %

Domov VÝROBY ELEKTŘINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Informace o dopadech výroby elektňny na životní prostředí. včetně údajů () emislch, naleznete na www.cez.cz v sekci O společnosti.

MOŽNOS'H ZMĚNY OBCHODNÍKA
Svého dodavatele můžete změnit.

?
4!
E
%

(“““-*.?
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způson UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Reklamaci můžete uplatnil pň nesouhlasu s vyúčtováním čí měřením spotřeby nebo tehdy. pokud se domníváte, že z naší strany došlok pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení vyúčtování, & to na bezplatné Zákaznické lince 800 82 (3 520, pro51řednictvímformuláře na našich stránkách wwwkcezm/uekiamace. v ČEZ ON LINE, osobně v našich pobočkách nebo pošta:: na adrese ČEZ
Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Reklamaci uplatněte co nejdříve a vždy
uvádějtengl

důvod a své identifikační údaje. Pokud máte pocit. že jsme Vaši reklamacl řádně
naposoudilí. můžete se obrátit na ombudsmana EZ prostřednictvím formuláře umístěného na www.cech/omhudsman nebo pošlcuna adresu ombudsman ČEZ. Jemnická 1 133/1, 140 00 Praha 4.
Případné spory vyplývající ze smlouvy můžete řešit mímosoudně u Energsíického regulačního úřadu. Masarykovo náměxm' 5. 586 01
Jihlava. www.eru.cz.

INFORMACE O TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva je sjednána na dobu určitou do dne 7. 10. 2022. Dne 8. 10, 2022 dojde ke změně na produkt na dobu neurčitou a současněke změně ceny.

KONTAKTY NA STÁTNÍ INSTITUCE
ERÚ - Energetický regulační úřad. Masarykovo náměstí 5. 586 01 Jihlava | adresa elektronické podatelny: podateinaQerum
tele'lon: 564 578 666 www„eru.cz

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 1 10 15 Praha 1 | admeieklronické podatelny: posta©mpox=z
telefon: 224 851 111 www.mpo.cz

KONTAKTY NA VYBRANÉ SFOTŘEBITEISKĚ ORGANIZACE
MPO - Miniswrstvo průmyslu a obchodu - https:]lwwwmpa_chcz/uchrann—spmrehlteIe/uzitecnekomakty/
kontakty-na-vybranespotrebitelske-organizaee-čřuj
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V O 'VASE NOVE ZALOHY _-
v

NA ELEKTRINU ».: VAŠE ZÁLOHY
Platební kalendář, daňový doklad: 2203135119

, _ Datum vysmvení: 24. 1. 2022
ZAKAZNIK

TK HOJA Příbram LS.
Brodská 93, 261 01 Příbram TK ROJA Příbram z.s.
IČ: 06156355 Brodská 93
Q“., +420 728 459 217 [=,] info©tkmjacz 261 01 Příbram - Příbram VHI

Nem cm): :prtvnémoje pum. něcomnm nmnmm
Zákaznické číslo: 002022540!

© Brodská 133, 251 01 Příbram [=] Variabilnísymbol
číslo 0001621733 ] EAN kód 8501824150601 751513 7356464200

. v , v ' v a a
. *"

4vvse NOVE MESICNI ZALOHY „dajspmmmby Ělti; ', ,le ©
777022710100 . .. 1.5.1,

|.. .-
31- - " '? mms 20 00 v "$“0 , KC Variabllnl symbol: 7356464200 E a': 413.5 galli

zam., & ozwn K:: QR platba Munn

'\I Uvawlv 150%“ var. Hmm am mw :)mvymečly Vas, &ležfai FúrďíHm “num. Vm / „(>-m Iim „m.. m; : Mareš:- — ;,(atv
Q/ sláiř íšťr'mnu řas-th, mými?— <:v v ICZ DN) 1M sl\:»w1nor=2$'?ír:vi'=Í'VPJDU20513me

Sazba Celkem
Splatnost Základ daně

daně
DPH S DPH

k ! není
25. 2. 2022 6 528,10 Kč 21 % 1 391 ,90 Kč 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacen!

25. 3. 2022 6 628,10 Kč 21 % 1 391,90 KČ 8 020.00 Kč 8 020.00 Kč k zaplacení

25. 4. 2022 6 628,10 Kč 21 % 1 391.90 KČ 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacení

25. 5. 2022 6 528,10 Kč 21 % 1 391 .90 Kč 8 020,00 Kč 8 020.00 Kč k zaplacení

27. 6. 2022 6 620,10 Kč 21 % 1 391.90 Kč 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacení

25. 7. 2022 _ 6 628,10 Kč 21 % 1 391.90 Kč 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacení

25. 8. 2022 6 628.10 Kč 21 % 1 391,90 Kč 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacení

25. 9. 2022 6 628,10 Kč 21 % 1 391.90 Kč
'
3 620,00 Kč 5 020,00 Kč k zaplacení

25. 10. 2022 6 628,10 Kč 21 % 1 391,90 Kč 8 020,00 Kč 8 020,00 Kč k zaplacení

25. 1 1. 2022 6 628.10 Kč 21 % 1 391 .90 Kč 0 020.00 Kč 8 020,00 Ki: k zaplacení

27. 12. 2022 6 628,10 KČ 21 % 1 391,90 Kč 8 020,00 Kč
A '

8 020,00 Kč k zaplacení

NASTAVTE Sl INKASO A ZÁlOHY ČEZ ON—UNE

PUSÍTE Z HLAVY Spravqibe všechna svá odběmá mím na lodnom místě.

Termíny pm hrazení záloh & jejich posnání na náš účet V ČEZ ON'UNE tmm '“" Norma“ “ SWD" Ddběmých
, . . mistech vždy po ruce. Vyřídfte v n! množství požadavků. aniž byste

pohlldame za Vás. Piatba vždy proběhne automaticky _ : -
a včas. Pro n nf inkasa nemusne nikam chodit ani

musel: m do naš! pobočky nebo volat na Zakaznlckou hnku.

volat, nejrychleji ho nastavíte v ČEZ ONLINE. _ _ , , _ ' _kde si také můžete upravit výši záloh. pokud Vám na siávající x/ Preh'ed 0 spotreber Plaibách “ vaovam
nevyhovuje. \/ Platba kartou on-Iine

\/ Změna způsobu placení, nastavení zátah

\/ Úprava kontaktních údajů

% \/ Zadání samoodečtu

g \/ Informace a plánovaných odstávkách

Š \/ Nejjednodušší ovládání MOBILU oo čez

%

„A.. Mans zákaznická linka: non 310 aan. poruchová linku » ČEZ Dismuuce: ano 350 asn Dodavatel: ČEZ Prodal. aa, Duhová 11425, 140 53 Praha 4.
Milínská m (oc skalka) raayam m 2m m pczz72324as DIČ:C227232433 | zapsaná vubchadnlm „;]st vedeném35“ Městským soudem v Praze, sp, zn. 225515. čislo Hoence 141734609,

registrace u OTE 71:1
IBAN:023401000000000007770227SW1FT: KOMBCZPP 91mm 5/5
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DOHODA O ZMENE SMLOUVY o snnužmýcn swžaÁcn DODÁVKY Elsmňmv/

DODÁVCE ELEKTŘINY ze sítí NN č. 0200620990 (DÁLE J?N DOHODA)

íŠčFčiš'ůŘ' „.- ,._„._..„„.__„__„ „_„_„.._.. _..- M_„AM—„m __ .W... .. ..
CEZ moj, „. nunuva 11425 940 5:5 Fram 4 | 400 2132413 1 ai), CZPIZBPGBS : mmm \:mmm. terimku mmm.

Městským soudem v Pale. oddíl B, mnm „sm ; cislo Branca vuWs cmuiímu u ! mw: ; cem „mmmu OTE: ?“ ; bwmm'quw. Kumurčm'banka. as, c. ocm/yéa banky: 177022 1/0100 | wwwmr cz |
„__„_ _ mwwzwngm„awaymgQíěýLUBQW __..„mw \ „., „ .
zAMzulx zmuzmcxtCisca 20mm
JMÉNO,

PŘÍJMENY
OBCHODNÍ FIRMA: TK _ROJA Fitham 2.5.

DATUM NAROZEN .“ RODNE ČISLO: IČ0106156355

AmMlsrAmALeno POBYTU!manWlsm
ULICE: Brodská GP.: 93 PSČ: 761 01
OBEC: Příbram MÍSTNÍ ČÁST: Příbram vmusmuvzrw: Roman Chmelík
KONTAKTNÍUbu! PROEmmnm
EMAIL: íniomkrojau TELEFON: 728459217

meuooséuuéuo ulsm
uucezamdsm cr. 133 PSC:261 mOBEC: Příbram mami CAST: PRbram v.manaEAN ooaemEHoMlsm 559182400801751573

\ Menuet Donum
obchodník a Zákazník uzavírají Rum Dahodu. ktomu upravuji smlouvu a sdružených službách dodavky elektřiny » sílí
NN ] dodávce elektřiny (dále jen „Smlouva?

. Dohodou nezměněna uslamvenl Sninwy se nemění. Obchodník slednává se Zákaznlhem užil! pcodumu Elakiřina - na 2 roky na __míru limo:
5

L Smlouva je uzavřena na základní 17de 24 měsíců od 7. 10. 2020 Idáb ian „Doha'l : www.m— Elekiřma v na 2 mm Ě» na míru, po jehož uptynutí se Hmmm měni re Smiouvu na dobu nawčitou s predmetem Elektřina. pokud iedna _Eze smluvnich wan nedoručí druhé smřuwi areně neiménč :! měsíce před mmm Dob; písemné oznámenll že ve
%smiuvnim vztahu nechce pokračmm
gg

2. Pokud v pvůběhu posledních 3 mícha Dobydoide ke zvýšení oenypfodukxu Elektřinase Smowou na dobu neurčitou nooo %:ke změně podmínek poskytování tohoto produktu. má Zákazník právu od Dahon, ra podm dle platných _máwních 3—
předpisů plsnmnč odlímlpi. &

3. Po dobu platnosti a účinnosti Dohody neim měnu produkt s minimu změny pvc obdnu' po up'yrum' Doby cmamennm :
uůíněny'm neidiive 4 měsíce ;: r_qpomq: 14 dnů před umím Doby. Pokud Zákazník spmr mmm nově zwlenéhn Š'"
produktu, bude ode dne následuiipiho pa uplynmí Doby dodávka pokračoval die podmínek :; ten rádo zvoleného ploduklu =

4. Zákazník se zavazuie, že v době účinnosti Dohody nebude ve sm1uvním vztahu sj'ným dodavatelem elektřiny. na záldaaě E:kterém se uskulečňujs dodám denim; dn odběměho místa Zákamlka. Pokud Zákazník v průběhu Doby xemo závazek %
poruší, má Obchodník mám požadovat po Zámkovi smluvní pokutu ve výš násobku 110 Kč a počtu balendářních
měsíců 6 upočatých) ode dne porušeníwhaozávazku do konce Demy.

5. Cena ehmřiny se během Doby ň'dl Ceníkem modulem Ehlehnw na 2 mkyna miru. Henne mainý kedni1.10.2020.Ccna
emnny & pudmlnky užili pfodukm se pu wtymzí Duby budou řídit Camkem plodulau Elemna pm smlmvy uzavímé
na dobu neurčitou planým ke dni následulídmu po uplynutí Duhy, Marý budu uveřcinčn na cheniky.

& Ke změně produku na produkt Eieluř'ms - na 2 roky na mnu doíde po domům! mo podepsané Dohody do dispozice
Obchodm'ka k datu uvedenému v čiánku !, s výjimkou případu. kdy \: odběrného místa v mezidobí dojdu k vyúčtování.
v takovém pfípadč doide ke změně na produkt Elektlha » na 2 mkv na míru již k prvnímu dni nového lwaumčním obdobi.

WM | ČEZ Prodal, a.s. unum ,
unummlsw V ?; '!WHM.

Ia memAšivůímmmmm.
(mýmkonnýaaupoe)

Tomaš Kadlec. na mmm; plné moci PODHS |RAZÍTKD)
H

““""—'a— *' *
Q.;- *? (

arwumm :... '! 1% Lvawuuu: 1' memu:



VYÚČTOVÁNÍ ZA ELEKTŘINU
E MIMOŘÁDNÉ

Daňový doklad: 2144144382

.. , , =
, . 4_ CAST A E

ZAKAZNIK
Ěi

TK ROJA Příbram z,s. = '—

Brodská 93, 281 01 Příbram TK ROJA Příbram z.s. EgIČ: 06156355 Brodská 93 51:
(gr +420 723 459 217 [€] info©1kroja.cz 251 01 Příbram - Příbram V'" EQ
nwmspmntmnmnocuaoammmmmu

Š;
Zákalnické číslo: 0020225403

=
_

Í) Vyúčtování za období © Variabilnfsymbol Či Datum spiatnosti CS Produkt Elsktňna- na 2 roky na míru

22. 1. 2021 - 31. 12. 2021 7858464200 24. 1. 2022 Distribuční sazbamn

Dobrý den, jsme rádi, že můžeme být dodavatelem enengie Q Brodská 133. 261 01 Příbram
pro Vaše odběrné m|s10 s číslem 0001621733 ] s EAN kódem 859182400601751513

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO
v

Pošleme Vám ho nejpozději k datu splatnosti na účet

v
1 154897200201/0100.

7 217,05 Kc

ZÁLOHY se MOMOŘÁDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NEMĚNÍ

stav elektroměru

15 930.00 kWh vr 16234100 kwh VT 155 928,00 kWh
NT 11s uzookvm m 191 037,00 kWh

' “
Počátečním wmv

'F“ s„
: , A '. ? -_

21050,78Kc . . __ ,i“
Spomswva „i

„
, 1 ' , Š'. A _ __ _ . „„ „.nemam

„1qu 3,45 a_ášš \!
. _, _ := ' ; ,“"'ř— ?., _1 . , , '? “998,63“

f . ' nam

. '
(, ,

1 215.54 Kb
Oxfam!

_/

2.14 Kč 2.60 Kč.
Vaše průměrné censu 1 kWh Vaše průměrná cenama 1 kWh

vavysokámtarifu mmmmru
Geny wádimesDPH.
MMMMm:Masmřebwanou slaanu
mnrnmommm poplatky za dlsulbucl elemstanovená ERÚ
omni: daň : elektřiny, stálé plibyvobchodnl čásť ceny. neumi vyúčtovanú položky

Š
“.

%

š
13

,_ _ „, Bezplatná zákaznická llnka: ano 610 uo, poruchová linka » ČEZ Dlstrlbuce: non BSD usa Dodavatel: ČEZ Prodal. a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
„.,„„_.„.. 4,111, .!.;..,„__,„ „ „,„Ww „„.„W „imma „wm .(uow wr &27232435 mómzzmma Iznpsenévobchodním reismkuvedeném

=", F „, „w „ rumu; , , Městským soudem v Praze. sp. zn. 225505, číslo licence 141734603,

*“ “ ' VH n- \'L: (!( Šk Wu: \\,ln 'II '51'»
IGOÍSÍ'BCUUDTE7Í4“ ' * ' * * * " ' ' ' * IBAN:CZ8401DDDDODDDDDO7770227SWIFT:KOMBOFP 51mm 1/4
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Datum zdanitelného plnění 31. 12. 2021

Datum vystavení 9. 1. 2022

Cena za spotřebovanou elektňnu a služby 53 941,28 Kč 21 % 11 327.67 Kč 65 268,95 Kč

Pňjateplatby 43198,33Kč21%10121,67Kc-5832000Kč

Pňjmeplatbyv1296000Kč0%0,00Kč-1296000Kč

Prommundaně120600Kč

-1217.05Kč0%0,ooKč7211,05Kč

Pšebiagek
“_ " ' “' “ * *

1553125
výsledná částka vyúčtování může být uvllvněna zaokrouhlením výše DPH z [adnatlivýdu pajalých plateb.
Daňový doklad je vyslaven \: souladu s Romadnulím o prominut! daně z přidané 710an z důvodu mimnřádné události ze dne 20.10.2021. Více k
prominutí daně ve Vašem vyúčtování najdete na wwwoezsz/dph

Začátek zúčtovacího období 22. 1. 2021 Počáteční stav elektroměm 162 343,00 kWh 178 642,00 kWh

Koneczuůavaclhonbdobí31122021Konečnýs1avelehromšru16592800kWh19103700kWh' _ “ “ * " _ “_“ "' ' f " ' __“ ' “ ___ '“ “ '"
'š'šššm_" 'i'g'šššEm—h

éšýsíšívóířéěíýl *
; _“

'
_ j. *ššaagoLWb

Účtované Průměrná jedn. Celkem Celkem
množství cena bez DPH bez DPH s DPH

Vysokýtarif (vvn ) 3 585.00 kWh 2,26 Kč/kWh & 1 15,52 Kč 9 820.14 Kč

?mouqnezavaslénamnom1132mes159191xc/més19157501<c231sosaxc
*_aíoggígqaíbřrř __“ * “* ' ' "“““—'—

íg“2—aa,9;g.g

Adresa: Brodská 133. 261 01 Pňbram EAN: “9182400609515"

Jistič: 3 * 4M Třída TDD: 3

Informace o měfsnl

' velaktroměru 'Období elagťgém Tam maxi konečný
Rozdíl af; Spotřeba

VT/T1 162 843.00 kWh 165 928,00 kWh 3 585.00 kWh odečet 8 585.00 kWh22_1_2021_31_1242021 48730559
NT/T2 175 642,00 kWh 191 037,00 kWh 12 395,00 kWh Zákamhm 12 395,00 kwh

'čětséišřwtřéšš“ _. _
_ “_ "

„__ A '_Í_'“Í_
_
333355ng

Spotřebovaná elektň'na (obchodní část)

22. 1. 2021 - 31. 3. 2021
' Produkt Elamřiqa - ul 2 roky na míru

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1) 0,78460 MWh 1 399.00 Kč 1 097,66 Kč

Spmfeba/nlzkylanf(NT/T2)346875MWh139900Kč485278Kc
1. 4. 2921 41. 5. 2021 Produkt Eektřina - na 2 roky na níím

Mnažskví Jednotková cena Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1)

* '
0,61145 MWh 1 399,00 Kč 855.42 Kč

Spotreba/nlaytanHNT/Tm1,79913MWh139900Kč2516,98Kc
1. 6. 2021 - 30. s. 2021

_A '
Produkt Elektřina - na 2 roky na míru

Mno'Lvm/í Jednotková cena Celkem bez DPH
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Spotřeba / vysoký tarif [VT/T1) 1.17958 MWh 1 399.00 Kč 1 65023 Kč

Spotreba/mzkytanHNT/Tz)303892Mwh1399.00K04251A5Kc

1. 10. 2021 - 7. 10. 2021 Produkt EIektřina-na 2 roky na míru

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1) 0,07522 MWh 1 399,00 Kč 105,23 Kč

Spotreba/mzkytanHNT/TZJO,2433BMWh1399,00Kč34049Kč

8. 10. 2021 - 31.12. 2021 Produkt Elektřina- na 2 roky na míru

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Spotřeba / vysoký tarlf (vT/T1) 0,93415 MWh 1 399,00 Kč 1 305,88 Kč

Spgtřeba/mzkytanHNT/TZ)384482MWh1399,00Kč3(_5]—lčggt<č

Celková platba za spotřebu ha; 35“ ffššggš ;;

Ostatní vyůaované položky (obchodní část)

22. 1. 2021 -31. 5. 2021

MnoEM Jednotková cena Celkem bez DPH

Stálá platba 4,32300 měs. 49,00 Kč 211,83 Kč

22.1. 2021 41. 12. 2021

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Daň z eleklňny 15.98000 MWh 28,30 Kč 452,23 Kč

1. 6. 2021 -7. 10. 2021

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Stálá píatba 4,22600 měs. 49.00 Kč 207,07 Kč

8. 10. 2021- 31. 12. 2021

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Stálá platba 2,77400 měs. 49,00 Kč _, 135,93
Kč

Celková platba za ostatni vyúčtované položky biz g;: 11:3;25152

Celková platba za spotřebu a ostatní vyúčtované položky (obchodní část) be; gg: šgžságš ŘŽ

Daň : MW): mamma“ E. 261mm? Sb. (ast mean pm- daň : elemw) svou podzim se mna :: anulIeDn! daň, : behat mmm nné liMžehln daň )a swšáslí základu smy

mmmmsmmgmmmťmÉÝNZT.ÉÉLMA$ĚĚŠJ?2%W* ““““" * “““ "“"“" "*“ "' “““““ ““"““

Dwtribuoe eleklřlny (distribuční 13531) _
22. 1. 2021 -31. 12. 2021 Sazba 0450

Množství Jednotková cena Celkem bez DPH

Platba za jistič 11.3.2300 měs. 1 639,00 Kč 18 558,40 KČ

Dlsmbuce/vysokytaanT/TU358500MWh24823K088990Kc

Dustnbuce/nízkytanfmT/m)1239500MWh13591Kc1684,60Kč

Systémovéslužay1598000MWh9330Kč—149093Kc

PlatbaPOZE1598000MWh49500Kč7910,10Kč

%
Celkové piatba za distribuci a služby “Í g;: ŠŠŠ; 22

r:;
Ě Co jsou lyuómmó služby
3 Jsou ln činnos'll. kterým! provozovatel D'Bnnswé elektrizační snustavy ČEPS zallšfuje lslí kvamnl & spolehlivé fungování.

Ě Cenu systémuvých služeb určuje Ensrgelický regulační L'iad (EHO),

3 Gol. OTE
Operátor trhu (OTE) la Instnuce zajmwcí chod trhu s anergweml. Cenu za člnnosl ove uvčuie Enelastlcký regulační man (ERÚ)

slmna 3/4
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výpočet platby:: podporovaní miroja mmm(POE) podle spmřeby 7 510.10 Kč = spmřeba )( lednmková cena dle cenového rozhodnutí
Pro výpočet se použfvají dva způsoby. automaticky zvdíme podle jističe 20 478,51 Kč = puče! měsíců x fáze x llstič >< jednotkové cena ale
ten. který pro Vás vyjde výhodněji. cenového Modnml

Přijaté platby Za elektňnu Celkem
19. 2. 2021 6 480,00 Kč 6 480.00 Kč

19. s. 2021 ' "
3 480.00 Kč 0 400.00 Kč

20. 4. 2021 6 480,00 Kč 6 480.00 Kč

20. 5. 2021 6 480,00 Kč 6 480,00 Kč

18.6.2021 '
6 480,00 Kč 6 480.00 Kč

20. 7. 2021 ' '
5 450,00 Kč 0 450.00 Kč

20. 8. 2021 6 480,00 Kč 6 480.00 Kč

20. 9. 2021
' '

6 490.00 Kč 6 400.00 Kč
20. 10. 2021 6 480,00 Kč 6 480.00 Kč

19. 11. 2021
'

6 430,00 Kč 5 400,00 Kč
20. 12. 2021 5 480.00 Kč 6 480.00 Kč

Celkemv
_

71 980,00 Kč: 71 280,00 Kč

čÁsr c

VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX PRO ROK 2020
Uhelné elektrárny 37,28 % | Jaderné elektrárny 45,87 % 1 Plynové elak1rámy 10.43 % | Obnow'teiné zdroje energie 4,20 % | Druho1né
energetické zdmie 0,03 % 1 Omnizdroje 2.19 %

DOPADY VÝROBY emmm' NA ŽIVOTNÍ pnosrňzoí
Informace o dopadech výroby elek'lňny na životní prosředí. včetně údajů o emisích, naleznete na www.cez.cz \! sekci O společnosti

MOŽNOSTI ZMĚNY oscnonuíxA
Svého dodavatele můžete změnit.

způsos UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Reklamaci můžete uplatnit přl nesouhlasu s vyúčtováním či měřenrm spmřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo
k pochybení. Můžemtak učinit 3 roky od data vystavenmúětovánl. a to na bezplatné Zákaznické lince 800 810 820, proslřednictvlm
formuláře na našich stránkách www.cez.cz/veklamace. v CEZ ON-LINE, osobně v našich pobočkách nebo poštou na adrese ČEZ
Prodej, a.s., Guldenemva 2577/19, 326 00 Plzeň,

Reklama::! uplatněte co nejdříve & vždy
uvádějtegj!

důvod a své ldenuflkačnl údaje. Pokud máte pocit, že jsme Vaši reklamaci řádně
neposoudili. můžete se obrám na ombudsmana EZ pmstřednictvlm formuláře umístěného na www.cezcz/ombudsman nebo poštou
na adresu ombudsman ČEZ, Jemnická 1 138/1, 140 00 Praha 4.
Případné spory vyplývající ze smlouvy můžete řešn mlmosoudně u Energetického regulačnmo úřadu, Masarykovo náměstí 5. 586 01
Jihlava, www.eru.cz.

INFORMACE omvÁNí SMLOUVY
Smlouva je sjednána na dobu určitou do dne 7. 10. 2022. Dne 8. 10. 2022 dojde ke změně na produkt na dobu neurčitou a současně
ke změně ceny.

KONTAKTY NA STÁTNÍ msmucs
ERÚ — Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 1 adresa elektronické podatelnw podatelna©erucz
telefon: 564 578 666 www.emcz

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 1 adresa elektronické podatelny: postaůmptmz
telefon: 224 851 111 www mnmcz

KONTAKTY NA VYBRANÉ SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE
MPO — Minlsterstvo průmyslu a obchodu » httpszuwwwmpuczlcz/(acmana spotrebitele/umecne komaklyi
kuníaMy—na vybrane spotvet-Relskaorganizace: 17572411“
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výhledově na projekt účastní turnajů na oblastníl republikové úrovni. Mezi naše velké
naváží: naděje patří I republikoví mistři. .

Doba realizace.- 10-12/ 2022
(den / měsíc / rok)

Doba zahájení projektu: 01-10-2022

Doba ukončení projektu: 31-12-2022

Obdobné projekty, které

zadaýel r'eahzoval V (stručná charakteristika)
mmulych letech:

Seznam příloh: kopie registrace právní subjektivity organizace, faktury za plyn a
elektřinu, dodatek upravující výši plateb za elektřinu
Uvedte seznam příloh, které k žádosti přlkládáte

Financování projektu

Celkové náklady projektu: 75 000 Kč

Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. „ _
materiál, vybavení, kancelářské potřeby, jiné - každou Uvedte “" Prvního “(WP“e POP'S

položku vyspeciňkujte): nákladu", do druhého sloupce "čáSLku v
Kč"

Položkqvý ?zpočet p_rcjektu
-
nemateriálov'é náklřdy Elektřina 1042/2022

(napr. najemné, preprava nsob, cestovne, ndmeny 75 000 Kč
účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci,

poštovné, telekomunikační služby, jlné.„...):
Do levého políčka uvedte přesný popis
položky, do pravého políčka uvedte

předpokládanou výši nákladů

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (ngy,
DPP/DPC): 0 Kč

Do levého políčka uvedte typ osobních
nákladů a počet osob (např. mzdy - 2

osoby) a do pravého polička uvedte

předpokládanou výši nákladů.

Vlastní podíl žadatele \: Kč: 25 000 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: 25 000 Kč

Vlastní podíl žadatele v %: 33
' ,

% z celkovvch nákladu projektu

Vlastní podíl žadatele vč, jiných zdrojů financování v %: 33 %

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč '

Ostatní zdroje, dary: _Kc

Příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné, příjmy 2 Kč .
prodeje):

výše požadované dotace v Kč: 50 000 Kč

Výše požadované dotace v %: 67
, , „

% z celkovvch nakladu projektu

Specifikace uznatelných nákladů, na které je elektřina, plyn
dotace požadována: Uvedte uznatelné náklady, na které bude

bude dotace použlta (např. nájemné,
věcné ceny do soutěží apod.).

„ :. „„ ““vosoby

1_ Identifikace osob zastupující Bc. Roman Chmelík — předseda spolku, MVDr.

Právnickou osobu s uvedením Právního Lucie Chmelíková - členka výboru, Jaroslav

důvodu zastoupení: Chmelík - člen výboru
Uvedte jméno a příjmení osoby nebo osob

oprávněných jednat jménem právnické osoby a jejich
funkci.


