
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: Malá umělecká školička - Muška z. s. 

Adresa/Bydliště žadatele: Koterovská 40/664, Plzeň 326 00  

Korespondenční adresa: Koterovská 40/664, Plzeň 326 00 

Typ organizace: Zapsaný spolek 

IČO/Datum narození: 26612721 

Bankovní spojení  

(číslo účtu + kód banky): 
2700180929 / 2010 (transparentní účet) 

 

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. Barbara Směšná, Politických vězňů 1893/31, 301 00 Plzeň, 731 173 350, 

muska@muskaplzen.cz , předseda 

 Mgr. Tomáš Havlík, Koterovská 40/664, Plzeň 326 00, 739 003592, muska@muskaplzen.cz, 

plná moc  

2. osoby s podílem v této právnické osobě: nejsou 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

 

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

1. Mgr. Barbara Směšná, 731173350, muska@muskaplzen.cz 

2.  Mgr. Tomáš Havlík, 739003592, muska@muskaplzen.cz 

 

Celkový počet členů/klientů:  80 za týden z toho mládeže: 85%  Členů z MO Plzeň 10: 80% 

 

Místo působnosti žadatele: K Sinoru čp. 68/37, Plzni 10 – Lhotě 

 



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

Bude vybíráno vstupné?:        ANO (bude vybírán účastnický poplatek) 

Výše ročních příspěvků členů:   2000,00 Kč                                 

Vztah k MO Plzeň 10:  

 

2. Účel použití příspěvku: 

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

Úhrada neinvestičních a provozních nákladů projektu Muška 2020 

 

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

listě): 

Primárním cílem projektu MUŠKA 2020 je provozování a rozvoj kulturního centra v 

Plzni 10 – Lhotě, v budově čp. 68/37, v ulici K Sinoru.  

 

Projekt Muška byl zahájen v listopadu 2011 a jeho náplní je celoroční pořádání 

kulturních akcí a vzdělávacích kurzů a workshopů. Projekt je cílen na širokou skupinu 

občanů z řad dětí, mládeže, rodičů a seniorů zejm. z obvodu Plzeň 10 - Lhota. Projekt 

MUŠKA nabízí občanům kurzy, workshopy, přednášky a kulturní akce v místě 

blízkému jejich bydlišti, kde účastníci získávají nové znalosti a dovednosti, poznávají 

své sousedy a navazují nové sociální vazby.  

 

Sekundárním cílem projektu je prohlubování mezigeneračních vztahů a vztahů mezi 

starousedlíky a novými obyvateli v obvodu Plzeň 10, zejména propojováním aktivit 

jednotlivých účastníků kurzů a seminářů v rámci výstav a při realizaci kulturních akcí 

(např. Lhotský betlém, který se rok od roku rozrůstá o nové figury jak z tvorby dětí, tak 

z tvorby seniorů). Pravidelným výstupem projektu MUŠKA je tisk kalendáře 

sestaveného z tvorby účastníků kurzů a workshopů. 

 

V rámci projektu MUŠKA jsou v odpoledních hodinách realizovány pravidelné 

dovednostní a umělecké kurzy 

 Keramika pro seniory  

 Sochařský kurz, přípravný výtvarný kurz  

 Kurz angličtiny pro děti s prvky Montessori  

 Výtvarný a keramický kroužek pro děti  

 Výtvarný a keramický kroužek pro děti  

 Art meditační kurz Ak mal. Jaroslava Šindeláře 

 Výtvarný a keramický kroužek pro děti  

 Keramika pro dospělé  

 Výuka hry na kytaru  

Jednotlivé kurzy a workshopy jsou v rozsahu 2 – 4 vyučovacích hodin v týdnu. 



 

  

3. Doba, v níž má být dosaženo účelu:   
leden – prosinec 2020 

4. Finanční náklady na realizaci projektu: 

Celkové finanční náklady na realizaci projektu: 670 000,00 Kč 

Z toho požadovaný finanční příspěvek: 99 000,00 Kč 

 
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. MMP odbor školství ve výši 50 000,00 Kč - provozní dotace - podaná žádost 

2. MMP odbor kultury ve výši 205 000,00 Kč - provozní dotace - podaná žádost 

 

 
 

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

Statutárního města Plzně (nepočítá se daný rok) 

 
ROK 2018 

• Městský Obvod Plzeň 10 – Lhota – Muška výtvarné dílny – provozní dotace ve výši 99 000,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor kultury – jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2018 - činnost 

ve výši 30 000,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor školství - na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti 

výchovy a vzdělávání v roce 2018 ve výši 25 000,00 Kč. 

 

ROK 2019 

• Městský Obvod Plzeň 10 – Lhota – Muška výtvarné dílny – provozní dotace ve výši 99 000,00 Kč. 

• Městský Obvod Plzeň 10 – Lhota – Příměstský tábor – provozní dotace ve výši 23 000,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor kultury – Evropský den sousedů – provozní dotace ve výši 17 300,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor školství - na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti 

výchovy a vzdělávání v roce 2019 ve výši 23 000,00 Kč. 

 

ROK 2020 

• Městský Obvod Plzeň 10 – Lhota – Muška výtvarné dílny – provozní dotace ve výši 99 000,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor kultury – jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2020 - činnost 

ve výši 80 000,00 Kč. 

• Statutární město Plzeň odbor školství - na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti 

výchovy a vzdělávání v roce 2020 ve výši 19 000,00 Kč. 

 

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: 

 

NE - Organizace není plátcem daně *) 

 

 

*) - 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 

 

130 000,00Kč  14 000,00 Kč 

Hlína na keramiku 40 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

Glazury 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

Barvy (tempery, akryl atd.) 20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

Štětce, rydla, drobné pomůcky  10 000,00 Kč 0,00 Kč 

Papír (role, formátované atd.) 15 000,00 Kč 0,00 Kč 

Hygienické potřeby  15 000,00 Kč  0,00 Kč 

Další umělecké potřeby 20 000,00 Kč 0,00 Kč 

Nemateriálové náklady 

(služby) celkem 

75 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Voda 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

Plyn 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Elektřina 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

Účetní 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Osobní náklady celkem 

 

450 000,00 Kč 35 000,00 Kč 

Mzdy tři lektoři DPP 240 000,00 Kč 35 000,00 Kč 

Mzda HPP 220 000,00 Kč 0,00 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 

 

5 000,00 Kč 0,00 Kč 

Daně a poplatky 5 000,00 Kč 0,00 Kč 

 

 

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

k objektu: 

a) vlastnictví       

b) výpůjčka/užívání (uveďte vlastníka)   město Plzeň      

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: 

 výpis ze spolkového rejstříku 

 stanovy 

 dokladu o zřízení bankovního účtu 

 Specifikace projektu a popis činnosti žadatele 

 Plán činnosti na rok 2021 

 

V Plzni dne 1. listopadu 2020 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Razítko a podpisy statutárních zástupců žadatele 


