VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 90219
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,Smlouva")

Obec Kyšice
IČO: 00258024
Horní Náves 136, 330 01 Kyšice
zastoupena Mgr. Martinou Beranovou, starostkou obce
číslo bankovního účtu: 1003039300/5500
(dále jen jako ,,Poskytovatel" na straně jedné)
a

TJ Sokol Kyšice, z. s.
IČO: 14704960
se sídlem Na Draha 85, 330 01 Kyšice
zastoupena Janem Baumrukem, předsedou
číslo bankovního účtu: 126424490/0300
(dále jen jako ,,Příjemce" na straně druhé)
(Poskytovatel a Příjemce dále společně jen jako ,,smluvní strany")
I.
Předmět Smlouvy

1.1.

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Příjemci peněžní
prostředky jako dotaci z rozpočtu Poskytovatele ve výši a za podmínek v této Smlouvě
ujednaných (dále jen ,,Dotace") a Příjemce se oproti tomu zavazuje Dotaci přijmout a
užít ji za podmínek a účelem v této Smlouvě ujednaných a dále v souladu s veškerými
příslušnými právními předpisy. Na Dotaci není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak.

1.2.

Příjemce požádal Poskytovatele o poskytnutí peněžité Dotace ve výši 190 000,-KČ
písemnou žádostí ze dne 21. 2. 2019. Písemná žádost Příjemce je přílohou Č.1 této
Smlouvy. Poskytnutí Dotace Poskytovatelem Příjemci bylo v souladu s ust. § 85 písm. c) a
souvisejících zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, schváleno
zastupitelstvem obce Kyšice (Poskytovatele) dne 6. 3. 2019 usnesením číslo 6/1/2019.

1.3.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Dotace je na základě této Smlouvy Poskytovatelem
Příjemci poskytována za účelem financování nákladů uvedených v příloze č. 2, (dále
jen ,,Účel Dotace'). Příjemce se tímto zavazuje, že Dotaci použije výlučně na financování
realizace Účelu Dotace v souladu a za podmínek touto Smlouvou ujednaných.
Stanoveného Účelu Dotace bude dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019.

1.4.

Smluvní strany prohlašují, že poskytnutí Dotace je v souladu s právními předpisy České
republiky, zejména se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
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pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpis, veřejnou finanční podporou.
1.5.

Smluvní strany dále prohlašují, že Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z
rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních
fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnuti' těchto podpor nevylučují.
II.
Poskytovaná částka

2.1.

Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytuje Příjemci k financování Účelu Dotace dle
článku l odst. 1.3 této Smlouvy peněžitou Dotaci ve výši 134 410,-KČ (slovy:
jednostotřicetčtyřitisícčtyřistadesetkorun) a nepeněžitou dotaci formou bezplatného
nájmu velkého sálu KD vKyšicích pro děti a mládež ve výši 18 590,-KČ (slovy:
osmnácttisícpětsetdevadesátkorun).

2.2.

Peněžitou Dotaci Poskytovatel vyplatí příjemci bezhotovostně na bankovní účet č. ú.:
126424490/0300, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy
oběma smluvními stranami.

III.
Podmínky poskytnutí a čerpání Dotace

3.1.

Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci za účelem realizace ujednaného ÚČelu Dotace od
2.1.2019, nejpozději však do dne 31. 12. 2019 (dále jen ,,Termín ukončení čerpání
Dotace"). Prostředky Dotace nelze Čerpat po Termínu ukončení čerpání Dotace.
Čerpáním Dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Účelu
Dotace uhrazením peněžních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve
prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb a jiného plnění příjemci při realizaci Účelu
Dotace. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty
v účetnictví Příjemce nejpozději do Termínu ukončení čerpání Dotace.

3.2.

ÚČel Dotace může být měněn výlučně na základě písemné dohody Příjemce a
Poskytovatele.

3.3.

Příjemce se zavazuje použít Dotaci s péčí řádného hospodáře, hospodárným způsobem a
výhradně k realizaci Účelu Dotace.

3,4.

VŠechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.

3.5.

Příjemce se zavazuje zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně
platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání Dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení
a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použiti" Dotace
uvedením tohoto textu na výdajových dokladech: ,,Hrazeno z dotace obce Kyšice':
Příjemce zajisti', aby příjem Dotace byl v peněžním deníku označen ,,Dotace obce Kyšice".
Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží, služeb a jiného plnění pro Příjemce v rámci realizace ÚČelu Dotace)
umožnily Poskytovateli anebo jinému kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a
účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

IV.
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Práva a povinnosti Příjemce Dotace

4.1.

příjemce se zavazuje použít Dotaci výlučně k realizaci ÚČelu Dotace. Příjemce je povinen
předložit (doručit) Poskytovateli po skočení realizace Účelu Dotace do 10 pracovních
dnů finanční vypořádání Dotace (dále jen ,,Vypořádání Dotace"). Do stejného termínu je
Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet Poskytovatele v souladu s provedeným
Vypořádáním Dotace případně nevyužitou část Dotace, a to na bankovní účet
Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příjemce doloží finanční Vypořádání
Dotace soupisem a fotokopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů označených
v souladu s touto Smlouvou a prokazujících čerpání Dotace.

4.2.

Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě uvedených v záhlaví této Smlouvy,
označení Účelu Dotace a výše poskytnuté Dotace na úřední desce Poskytovatele (a to i
elektronické), tj. obce Kyšice.

4.3.

Příjemce se zavazuje, Že při jakékoli prezentaci Účelu Dotace a výsledku Účelu Dotace
bude uvádět obec Kyšice jako poskytovatele poskytnutých peněžních prostředků
(Dotace). Při použití znaku obce Kyšice je Příjemce povinen dodržet pravidla a zásady
pro jeho použití. příjemce se zavazuje doručit Poskytovateli v dostatečném předstihu
pozvánky na události související s Účelem Dotace anebo Dotací (např. veřejná
vystoupení, společenské akce, kulturní události, sportovní akce, výstavy, atd. atp.) a
umožnit na ně zástupcům Poskytovatele volný vstup.

4.4.

Příjemce se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek stanovených Poskytovatelem
písemnou (elektronickou) prezentaci své činnosti, své osoby anebo realizace Účelu
Dotace (dále jen ,,Prezentace Příjemce") a to zejména za účelem zveřejnění této
Prezentace Příjemce ve zpravodaji obce Kyšice. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby
Prezentace Příjemce byla zveřejněna a zpřístupněna veřejnosti ve Zpravodaji obce
Kyšice, k čemuž touto smlouvu poskytuje Příjemce Poskytovateli bezúplatnou a
nevýhradní časově neomezenou licenci.

4.5.

příjemce se dále zav,azuje, že se na,yýzvu Poskytovatele zúčastní jakékoliv akce pořádané
či spolupořádané h"skc//o

4.6.

Příjemce se dále zavazuje, že jak v průběhu realizace Účelu Dotace, tak i po ukončení
realizace Účelu Dotace a bez jakéhokoliv časového omezení, bude dbát dobrého jména
Poskytovatele. Příjemce se zavazuje Účel Dotace realizovat v souladu s veškerými
právními předpisy a touto Smlouvou.

4.7.

Příjemce se zavazuje od účinnosti této Smlouvy a následně po dobu deseti let od
Termínu ukončení čerpání Dotace (viz článek Ill odst. 3.1 této Smlouvy) archivovat v
listinné a elektronické podobě tyto podkladové materiály:
- žádost o Dotaci včetně příloh
- tuto Smlouvu
- originály veškerých dokladů, prokazujících čerpání Dotace
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
- závěrečné finanční Vypořádání Dotace.
- Prezentaci Příjemce
Příjemce se zavazuje na výzvu předat Poskytovateli jakýkoliv z jím požadovaných shora
uvedených podkladů a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po doručení výzvy
Poskytovatele.
V.
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Kontrolní čerpání Dotace

5.1.

Smluvní strany se dohodly, že příslušné orgány anebo zástupci Poskytovatele jsou
oprávněni kdykoli v průběhu trvání čerpání Dotace až po dobu 10 let po skončení
čerpání Dotace kontrolovat dodržování právních předpisů a podmínek poskytnutí
Dotace a realizace ÚČelu Dotace dle této Smlouvy.

5.2,

Příjemce se zavazuje poskytovat Poskytovateli plnou součinnost při výkonu kontrolní
Činnosti dle odst. 5.1. této Smlouvy, zejména se Příjemce zavazuje předložit příslušným
orgánům anebo zástupci Poskytovatele na vyzvání Poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí a
pořízení kopií či opisů originály všech účetních dokladů prokazujících využití Dotace.

VI.

zajištění smluvních povinností
6.1.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení kterékoliv z povinností Příjemce
ujednaných v článku IV. této Smlouvy Příjemcem, se příjemce zavazuje zaplatit
Poskytovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10% z poskytnuté částky (Dotace)
dle článku II odst. 2.1. této Smlouvy a to za každé jednotlivé poruŠení kterékoliv
povinnosti uložené příjemci v Článku IV. této Smlouvy.
VII.
Skončení trvání Smlouvy

7.1.

Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

7.2,

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, dojde-li ze strany Příjemce
k některému z následujících porušení této Smlouvy:
a) realizace Účelu Dotace v rozporu s právními předpisy; nebo
b) jednostranné provedení změny ÚČelu Dotace Příjemcem bez uzavření písemné
dohody o změně Účelu Dotace dle odst 3.2. této Smlouvy; nebo
C) nedodržení termínů pro čerpání Dotace stanovených touto Smlouvou, zejména
nedodržení Termínu ukončení Čerpání Dotace anebo termínu předloŽení finanČního
Vypořádání Dotace; nebo
d) použití poskytnuté Dotace anebo jakékoliv její části v rozporu s Účelem Dotace dle
této Smlouvy; nebo
e) vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s odst. 3.6. této Smlouvy.
Shora uvedená porušení se považují za podstatná porušení této Smlouvy.

7.3.

Pro případ, kdy Příjemce nebude schopen zajistit realizaci Účelu Dotace nebo z vlastního
rozhodnutí nebude tento Účel Dotace realizovat, je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

7.4.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že bude Smlouva ukončena na základě odstoupení
některé ze smluvních stran, je Příjemce povinen poskytnutou Dotaci v plné výši vrátit
Poskytovateli nejpozději do 10 kalendářních dnů počínaje od doručení písemného
oznámení o odstoupení.
VIII.
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Závěrečná ujednání

8.1.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou obou smluvních stran
ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

8.2.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
stranami.

8.3.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených v této smlouvě se řídí
příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem o rozpočtových

podpisu oběma smluvními

pravidlech.
8.4.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního, neúčinného ustanovení.

8.5.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro
Poskytovatele a druhé pro Příjemce. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost příjemce o poskytnutí peněŽité Dotace
Příloha č. 2 - Rozpočet s vyznačenými položkami, na které je možné Dotaci využít

8.6.

Poskytovatel zveřejní tuto Smlouvu na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

8.7.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po jejich vzájemném projednání, dle
jejich svobodné vůle, srozumitelně, vážně a určitě, nikoli v tísni, za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kyšicích dne 24. 4. 2019
Poskytovatel:

Příjemce:

Obec Kyšice
Mgr. Martina Beranová, starostka

TJ Sokol Kyšice, z, s.
Jan Baumruk, předseda

OEEC KYŠICE
okres Plzeň -město

\'

/"> Tj Sokol Kyšice, zs.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍINDIVIDUÁLNĹ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
KYŠICE NA ROK 2019
ve smyslu ust. § 10a odst. 3 zákona 24/2015 Sb.
Žadatel o dotaci (jméno a přjmen', datum narození, resp. IČO a adresu bydl'ště žadatele o dotac', č'slo BÚ, je ii žadatel fyz'ckou osobou, nebo, je
ii žadatel právnickou osobou, název, sídlo, IČO a číslo BÚ):

TJ Sokol Kyšice, z. s., IČO: 14704960, se sídlem Na Draha 85, 330 01 Kyšice, č. ú. 126424490/0300,

zastoupena Janem Baumrukem - předsedou, tel. 737363847, email: janbaumruk.st@seznam.cz
Počet členů organice/počet Členů, kteří budou dotaci využívat: (počty rozdělit na děti a mládež do 18 let, dospělé a seniory, jsouii tyto počty známé či odhadnutelné)

147 členů/ 147 členů
Z toho 64 dospělých a 83 děti (31 - kategorie přípravek - děti narozené po 1. 9. 2008, 16 - kategorie mladšího žactva - děti narozené od 1.
9. 2006 do 31. 8. 2008 , 23 - kategorie staršího žactva - děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2006, 13 kategorie dorostu -děti narozené
od 1. 1. 2001 do 31. 8. 2003 )
Požadovaná částka l celkové výdaje projektu, akce: (uvést i další zdroje financování včetně podaných žádostí o dotace)

190.000,- KČ
zdroje financováni: vlastni zdroje z vedlejší Činnosti spolku, členské příspěvky, dary /ýzických a právnických osob, dotace
Podané žádosti o dotace: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, plzeňský kraj Obec Dýšina
Účel dotace: {uvést naprosto konkrétně - např. výtva'ný materiál na dílnu pro ....; zajištění dopravy na ....; potisk sportovních dresů v počtu ... kusů;
zajištění ubytování pro .... osob na akci....) VIZ PŘÍLOHA

Období, ve kterém bude dotace využita: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Odůvodněni žádosti: (popsat přínos projektu pro obec a její občany, zdůvodnit, proč není možné či vhodné hradit tyto výdaje z jiných zdrojů)
TJ Sokol Kyšice, z. s., (dále jen tj Sokol Kyšice) se prioritně zabývá sportovní Činností, přičemž v rámci svých aktivit
spolupůsobI v Kyšicích při zajišťování volnočasových aktivit jak občanů z KyŠic, tak i z blízkého okolí. Prioritní sportovní
činnosti TJ Sokol Kyšice je provozováni ryze národního sportu, a to národní házené. V rámci své vedlejší Činnosti
spdupůsobí TJ Sokol Kyšice při kulturním vyžití občanů Kyšic a blízkého okolí.
V aktuálním soutěžním ročníku 2018/2019 má TJ Sokol Kyšice zaregistrováno do soutěží celkem 10 družstev, a to 3 družstva
v dospělých kategoriích a 7 družstev v mládežnických kategoriích. V kategorii dospělých se jedná: v soutěžích řízených
Svazem národní házené o družstvo mužů A, které se účastní celorepublikové soutěže - íl. liga a v soutěžích řízených
Západočeskou komisí Svazu národní házené o družstvo mužů B a družstvo žen, které se účastni oblastních přeborů. V
mládežnických kategoriích se jedná o soutěže řízené Západočeskou komisí Svazu národní házené, ve kterých má tj Sokol
Kyšice zastoupení v kategoriích: mladších přípravek, starších přípravek, mladších žaček, mladších žáků, starších žaček,
starších žáků a dorostenek.
Členská základna je rozdělena do jednotlivých výše uvedených tréninkových skupin, jejichž hlavním děhcím kritériem je
pohlaví (krom družstev přípravek, kde se jedná o koedukované skupiny) a věkové rozhraní pro příslušné kategorie
stanovené Svazem národní házené a dále počet Členů tréninkové skupiny.
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Snahou TJ Sokol Kyšice je minimálně udržet, případně zlepšit, podmínky pro přípravu a výchovu národních házenkářů,
zejména zajistit odpovidajÍcÍ podmínky k všestranné sportovní připravě a rozvoji národních házenkářů a podpořit
zabezpečení tréninkového procesu, konání sportovních akcí a soutěží. K tomuto účelu je nutno jednak celek a zároveň i
jednotlivá družstva, případně jednotlivce, vybavit sportovním materiálem, sportovními doplňky a tréninkovými pomůckami.
Což v dnešní době, i s ohledem na blízkost krajského města s obrovskou nabídkou sportovního vyžití, je jedním z klíčových
aspektů při zIskávánI a udrženi mladých sportovců (materiálni zajištěni, odpovidajÍcÍ zázemí apod...). Z tohoto vyplývá, že
nedílnou součástí zajištěni odpovídajIcIch podmínek je i údržba víceúčelového areálu hřiště v KyŠicích, aby tak poskytoval
bezpečný prostor pro sportovní aktivity.
Zejména díky obdrženým dotacím na Činnost a rovněž díky koncepci a systematické práci s mládeži, se v roce 2018 dostavily
i úspěchy mládežnických družstev na vrcholných celorepublikových akcích mládeže, kdy hned tři družstva se kvalifikovala na
vrcholné celorepublikové akce mládeže (družstvo mladších žaček - 3. místo na Poháru České republiky 2018, družstvo
starších žáků - 5. místo na Poháru České republiky 2018 a družstvo mladších žáků - vítěz Zimního halového poháru
západočeské oblasti, vítěz Zimního halového poháru České republiky 2018, přeborník západočeské oblasti, Mistr České
republiky 2018).
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Kyšice chce navázat na poslední úspěšné roky, kdy mimo jiné velmi dobře a s hrdosti
reprezentovala v různých částech republiky obec Kyšice, s čÍmž souvisí neustále se zvýšujÍcÍ náklady na sportovní činnost
zahrnujÍcÍ i nezbytné provozní, stavebně-technické a materiální zabezpečení, které není TJ Sokol Kyšice schopna, ani za
pomoci sponzorů sama financovat, žádá tímto o poskytnuti finanční dotace na zajištění Činnosti na kalendářní rok 2019.
V případě obdržení dotace z rozpočtu obce Kyšice pro rok 2019, bude tato dotace vedena jako neinvestiční.

TJ Sokol Kyšice, z.s.
.,@b, Na Miha 85
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Datum:
19. 2. 2019
Podpis oprávněné osoby (jméno, příjmení a funkce)
V případě nedostatku místa napište údaje do přílohy. Pro právnické organizace je povinnou přílohou poslední vydaná
výroční zpráva či zpráva o činnosti a hospodařeni.

OBSAZENĹTĚLOCVIČNY KD KYŠICE DRUŽSTVY TJ Sokol Kyšice, z. s. v KALENDÁŘNÍM ROCE 2019
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ÚČEL DOTACE 2čň9

Druh výdajů úČelu dotace
d . .\> : l,, t,

druh plnení

1.NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU
VÍCEÚČELOVÉHO AREÁLU

22 950,00 Kč

PENĚŽNÍ ĹLNĚNĹ

Elektřina
Vodné + stoČné
Komunální odpad
Kolečko, hrabičkj', košt'ata
Barva na Měně, Železné a dřevěné kontrukce
2. NÁKLADY NA SOUTĚŽE - STARTOVNÉ,
ÚČASTNICKÉ POPLATKY, ROZHODČÍ

12 000,00 KČ
3 000,00 KČ
l 150,00 KČ
3 000,00 KČ
3 800,00 KČ
39 200,00 KČ

PENĚŽNÍ PLNĚNÍ

Startovné - 2. iiga muži
Startovné - Oblastní přebor muži a Ženy
Startovné - 45. ročník Českého poháru mužů

16 000,00 KČ
2 000,00 KČ
4 000,00 KČ

Startovné Zimní halové poháry mládeže
Startovné Zimní lipa mládeže
Startovné na nesoutěžní turňaje mládeže a účastnické
poplatky VTJ Juniorů
Náklady na rozhodčí (utkání dospělých a dorostu a
turnaje dospě]ých a mládeže)
3. NÁJEMNÉ PROSTOR

l 400,00 KČ
800,00 KČ
7 000,00 KČ

'

"" "

"""

8 000,00 KČ
14 000,00 Kč

Nájemné prostor na sportovní Činnost (tělocviČna
Kyšice, Ejpovice atd...)
Nájemné prostor na_ kulturní činnost (KD KyŠice)
4. MATERIÁLNÍ NÁKLADY - SPORTOVNÍ
VYBAVENÍ A POTŘEBY

PENĚŽNÍ PLNĚNÍ

ll 500,00 KČ
2 500,00 KČ
95 260,00 Kč

2 nové sady dresů + doplněuí stávajících sad dresů
(dresy, trenýrky, brankářské dresy, brankářské

PENĚŽNÍ PLNĚNÍ

50 000,00 KČ

kajhotý)
Potiský dresů

15 000,00 KČ

SItě na branký - 2 ks

S 000,00 KČ

Míče
Tréninkové pomůcky - píšt'alky, agility Žebřík, metyy
kužely, překážky

6 150,00 KČ
5 000,00 KČ

Zdravotnické vybavení - lékárnička " vybavení
Cen,y do turnajů - pohárv " medaile

5 000,00 KČ
8 590,00 KČ

Průpisové zápisy na utkání
5. NÁJEMNÉ PROSTOR

520,00 KČ
18 5%,00 Kč

Nájemné prostor na sportovní Činnost - tělocvična
K¥Šice

CELKEM

'

NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ

18 590,00 KČ

190 000,00 Kč

Z TOHO V PENĚŽNÍM PLNĚNÍ

171 410,00 Kč

Z TOHO V NEPENĚŽNÍM PLNĚNÍ

18 590,00 Kč
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Příloha č. 2
Schválené nák|adY - dotace TJ SOKOL KVšice
Druh nákladů
Náklady na provoz a údržbu vIceúčelového
hřiště:

Schválená částka

Elektřina
Vodné a stočné
Komunálni odpad
Kolečko, hrábě, košťata
Barvy na plot
Náklady na soutěže - startovné, účastnické
poplatky:
-

22.950,-

31.200,-

Startovné 2. liga muži
Startovné - oblastní přebor muži a ženy
Startovné - 45. ročník Českého poháru
mužů

-

Startovné Zimní halové poháry mládeže
Startovné Zimní liga mládeže
Startovné na nesoutěžní turnaje
mládeže a účastnické poplatky VTJ
Juniorů
Náklady na soutěže - rozhodčí:
-

Náklady na rozhodčí- utkáni dorostu a
dospělých a turnaje dospělých a
mládeže
Materiální náklady - sportovní vybavení a
potřeby:
-

2 nové sady dresů a doplněni stávajÍcÍch
sad dresů (dresy, trenýrky, brankářské
dresy, brankářské kalhoty)

-

SItě na branky - 2 kusy
Miče
Tréninkové pomůcky - píšťalky, agility
žebřík, mety, kužely, překážky

-

Zdravotnické vybaveni - lékárnička a
vybavení

Ceny do turnajů - poháry a medaile
CELKEM FINANČNÍ PLNĚNÍ
Nepeněžní plnění- nájemné velkého sálu KD
Kyšice pro sportovní účely děti a mládeže
DOTACE CELKEM

'7'í'í

8.000,-KČ

72.260,-KČ

134.410,-KČ
18.590,-KČ
153.000,-KČ

TJ Sokol Kyšice, z.s.

OS:EC XYSiCE
okres Plzeň-město

