
 

Ú ř a d  m ě s t s k é h o  o b v o d u  P l z e ň  1 0   

K  S i n o r u  6 2 / 5 1 ,  3 0 1  0 0  P l z e ň  1 0 - L h o t a  

 

Ž Á D O S T 
 

o podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní 

účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely 

 

 

1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, 

živnostenského oprávnění): 

 

Název/Jméno a příjmení: TAJV, z.s. 

Adresa/Bydliště žadatele: Sportovní 158, Poděbrady, 290 01 

Korespondenční adresa: Sportovní 158, Poděbrady, 290 01 

Typ organizace: Spolek 

IČO/Datum narození: 09287094 

Bankovní spojení  

(číslo účtu + kód banky): 
294676435/0300 

 

Je - li žadatel právnická osoba, uvede: 

 

1. osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (statutární 

zástupce – jméno, příjmení, adresa, telefon, email, funkce): 

Mgr. Jan Váňa – Sportovní 158, Poděbrady, 290 01, 604113430, janvana@tajv.cz, předseda 

 

2. osoby s podílem v této právnické osobě:- 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

3. osoby, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:- 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Kontaktní osoba pro bližší informace o projektu (příjmení, jméno, telefon, e-mail): 

1. Mgr. Jan Váňa – 604113430, janvana@tajv.cz 

2. 

Celkový počet členů/klientů:120          z toho mládeže:105             Členů z MO Plzeň 10: 0 

 

Místo působnosti žadatele: Česká republika, sídlo ve Středočeském kraji, okres Nymburk 



Předpokládaný počet účastníků (v případě, že jde o akci):100 

Bude vybíráno vstupné?:          □ ANO        X NE 

Výše ročních příspěvků členů:500,-                                                    

Vztah k MO Plzeň 10: První žádost a premiérová spolupráce ve prospěch místních občanů. 

 

2. Účel použití příspěvku: 

 

2.1. Stručně účel použití příspěvku (bude použito do smlouvy o poskytnutí dotace) 

Sportovní den mládeže s TAJV v MO Plzeň 10 – Lhota 

Finanční podpora a zajištění sportovní akce pro místní občany a děti v MO Plzeň 10 – 

Lhota (ceny dětem, propagace, sportovní materiál, doprava, pošta) 

 

2.2. Stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodnění (možno doložit na volném 

listě): 

Popis: Sportovní den mládeže s TAJV je sportovně-edukační projekt pro místní děti, mládež a 

občany MO Plzeň 10. Tento projekt zahrnuje seminář, turnaj a trénink sportovních aktivit v 

daném programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským pedagogem Mgr. Janem 

Váňou na víceúčelovém hřišti ve Lhotě. Každý účastník akce bude mít příležitost vyzkoušet si 

nabízené sportovní aktivity v programu a soutěžit o hodnotné ceny. Cílem projektu ve Lhotě je 

především prohlubování myšlenky sportu mezi občany a nabádaní k pravidelnému aktivnímu 

pohybu dětí v jejich volném čase po dlouhé koronavirové sportovní odmlce. 

Rozsah akce: Odpolední program (13-18 hod).  

Obsah akce: Sportovní aktivity se zaměřením na tenis, florbal, házenou, basketbal, volejbal, 

fotbal, disc golf, frisbee aj.  

Přihlášky: Zájemci o program zašlou vyplněnou on-line přihlášku prostřednictvím webové 

stránky https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/. 

Propagace: plakát akce, banner projektu, vlajka projektu, plachta projektu, závěrečná 

ročenka, místní tisk, webové stránky, sociální kanály, vývěsky aj. 

Cíl projektu: Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku. Tvorba 

přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky programu. Podpora 

sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a vysokoškolským pedagogem. 

Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času v mimoškolní 

oblasti. 

Přínos projektu: Zvýšení četnosti využívání sportovních center, multifunkčních hřišť a 

sportovišť ze strany dětí. Rozpohybování místních dětí v olympijském roce a zviditelnění 

jednotlivých sportovních disciplín. Hledání nových sportovních a volnočasových subjektů ze 

strany zúčastněných dětí a jejich rodičů. Potenciální nalezení nových talentů a budoucích 

sportovních českých reprezentantů ve vybraných sportech. 

Odůvodnění žádosti: Nedostatek finančních prostředků pro přípravu a realizace akce 

Sportovní den mládeže s TAJV pro místní děti a občany MO. Nová podoba dlouhodobé 

spolupráce MO Plzeň 10 & TAJV, z.s. ve prospěch místních občanů. Založení nové tradice 

projektu TAJV v MO Plzeň 10 pro občany a děti od roku 2021 se zaměřením na volný čas, 

rekreaci, sport, tělovýchovu a prevenci patologických jevů u dětí a mládeže. 

https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/


3. Doba, v níž má být dosaženo účelu:   
      1.1.2021 – 30.11.2021 

4. Finanční náklady na realizaci projektu: 

Celkové finanční náklady na realizaci projektu:                  15.000,- 

Z toho požadovaný finanční příspěvek:             5.000,- 

 
Podané žádosti o finanční příspěvky, popř. přidělené dotace v daném roce od MO 10 a od 

jiných městských subjektů - název subjektu, výše příspěvku, účel: 

1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

 

Přijaté dotace za poslední 3 roky od MO Plzeň 10, ostatních obvodů města Plzně, 

Statutárního města Plzně (nepočítá se daný rok) 

 

1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

 

 

 

 

 

Pokud je plátce DPH, může uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo 

požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění: 

 

ANO   -  NE *) 

 

 

*) - nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rozpis požadovaného finančního příspěvku dle nákladových položek: 

 

Druh výdajů 
Celkový rozpočet 

v Kč 

Úhrada z dotace  

MO Plzeň 10 v Kč 

Materiálové náklady celkem 7.500 2.000 

Sportovní materiál 4.000 500 

Kancelářský materiál             1.000 0 

Ceny a drobné odměny             2.500 1.500 

   

   

   

   

Nemateriálové náklady 

(služby) celkem 

4.000 2.500 

Ozvučení 1.500 0 

Pošta            500 500 

Propagace a tisk  2.000 2.000 

   

   

   

   

Osobní náklady celkem 3.500 500 

Doprava 1.000 500 

Organizační zajištění   2.500 0 

   

   

Neinvestiční náklady celkem 15.000 5.000 

 

 

 

Při žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku uveďte vztah žadatele 

k objektu: 

a) vlastnictví       

b) výpůjčka/užívání (uveďte vlastníka)      

c) pronájem/pacht (uveďte vlastníka)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 
 

 
Potvrzujeme svým podpisem, že jako žadatelé o finanční prostředky z dotace Městského obvodu 

Plzeň 10 nemáme vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím, vůči 

státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) ani vůči třetím 

osobám žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, že nejsme s městem nebo jeho 

příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních 

rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti. 

 

Dále potvrzujeme, že vůči námi zastupovanému subjektu není vedeno insolvenční řízení, ani není 

na náš majetek vedena exekuce. Potvrzujeme trestní bezúhonnost statutárních zástupců žadatele, 

v případě žádosti fyzické osoby trestní bezúhonnost žadatele. 

 

Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje jak v žádosti, tak i na přílohách jsou pravdivé  

a finanční příspěvek nebude použit jinak, než jak je v této žádosti uvedeno. Bereme na vědomí, že 

na finanční příspěvek není právní nárok a souhlasíme s případnou kontrolou použití přiznaného 

finančního příspěvku. 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  

a s nařízením EU 2016/679 (GDPR), udělují níže podepsaní žadatelé souhlas Úřadu městského 

obvodu Plzeň 10, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň 10-Lhota se zpracováním a uchováním údajů, 

které se týkají projednávání předmětné žádosti o poskytnutí dotace a se zveřejněním údajů 

v registru smluv a jiným způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění 

a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Tento souhlas uděluji na dobu 11 let (doba zpracování žádosti a doba archivace), nejdéle ovšem 

do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit 

kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 

který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních 

údajů, které UMO10 zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména 

je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v 

platných právních předpisech). 
 

 

Seznam příloh: Prohlášení předsedy TAJV, Návrh stanov organizace TAJV, CV Mgr. 

Jan Váňa – předseda TAJV, Výpis ze spolkového rejstříku – TAJV, Náhled 

propagačního materiálu TAJV, Potvrzení o vedení bankovního účtu TAJV, Obecná 

charakteristika akce. 
(povinně vyplnit) 

 

 

V Plzni dne 15.12.2020 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Razítko a podpisy statutárních zástupců žadatele 

 

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na adresu: 

K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň 10-Lhota 


