
1. Identifikace žadatele:
Celkový počet členů ve spolku (dle rejstříku NSA): 
Aktivní sportovci: 
Mládež do 23 let:  
Handicapovaný sportovci: 
Počet druhů sportovních odvětví (dle katalogu NSA):
U sportovní akce počet účastníků v roce 2021: dospělý:                / mládež do 23 let:

Přehled pravidelné činnosti klubu
Počet tréninkových jednotek týdně 

v běžném ročním tréninkovém cyklu 
Nejmladší děti       Nepravidelně       do 5 týdně       Více než 5

Žactvo, dorost       Nepravidelně       do 5 týdně       Více než 5

Junioři a do 23 let       Nepravidelně       do 5 týdně       Více než 5

Dospělé kategorie (nad 23 let)       Nepravidelně       do 5 týdně       Více než 5

Úroveň sportovní činnosti
(Seznam členů a úspěchů doložit jako přílohu)

Olympijské hry
Nejvyšší světová soutěž (např. Mistrovství světa)
Nejvyšší evropská soutěž (např. Mistrovství Evropy)
Nejvyšší republiková soutěž (např. MČR) - medailisté
Nejvyšší republiková soutěž (např. MČR) - účastníci

Aktivní účast na sportovní / kulturní akci pořádané městem Plzeň  

ANO        NE

ANO        NE

ANO        NE

Výkaz zisků a ztrát 2022          
(Nemáte-li uzavřené účetnictví za rok 2022, uvést  rok 

2021)
Částka v Kč

Náklady
Výnosy 
Výsledek hospodaření

Účast mezinárodních celků / sportovců na akci (min. 3 národnosti)

Účast medailistů z MČR, ME, MS

Statutární město Plzeň
Odbor sportu

Magistrátu města Plzně 
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Ž Á D O S T
o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu - Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Do kategorie:  

  Kategorie A - PTCM   Kategorie C – sportovní akce     název akce: ……………….....……………....................................................

        Kategorie B – provozní dotace        Kategorie H - hendikepovaní

Údaje o žadateli:
Název subjektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel. č.: …………………………............     e-mail: ………..............................................………………………

Plátce DPH:         ANO         NE

Sportovní zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém provozu:       ANO    NE   

Adresa: ..........................................................................................................................  

Věková kategorie Počet sportovců

ANO             NE

  Úroveň sportovní akce (při žádosti do kategorie C)   
(Seznam účastníků a národností doložit jako přílohu)

Účast mezinárodních celků (sportovců) na akci (min. 3 národnosti) a dále účast olympioniků z předcházejících 
Olympijských her



2. Výše požadované částky pro rok 2023:
PTCM, Provozní výdaje, Hendikepovaní Požadovaná částka

Nájemné TV zařízení – ostatní sportovní zařízení
Provozní energie – energie, vodné, stočné, plyn, teplo
Nákup a oprava sportovního vybavení
Nákup drobného sportovního materiálu
Oprava a údržba sportovního areálu
Odměny pro správce areálu
Odměny trenérům
Soustředění – doprava, ubytování, strava
Závody – startovné, licenční poplatky, doprava, ubytování, strava
Ostatní (specifikujte):

CELKEM:

Sportovní akce Požadovaná částka
Pronájem prostor
Technické zabezpečení akce
Odměny a ubytování rozhodčích
Organizační zabezpečení akce 
Ceny (např. poháry, medaile, diplomy)
Ostatní (specifikujte):

CELKEM: 
CELKOVÝ ROZPOČET SPORTOVNÍ AKCE:  

Datum vyhotovení žádosti: Podpis:

Přílohy žádosti:
a) výkaz zisku a ztrát za uplynulé účetní období
b) výpis z veřejného rejstříku vedeného příslušným soudem ne starší než jeden měsíc, případně aktuální stanovy, doklad o zastupování žadatele 
c) výpis z veřejného rejstříku Evidence skutečných majitelů
d) doklad o vedení účtu u peněžního ústavu
e) list vlastnictví (vlastní sportoviště) případně smlouva o správě (sportoviště ve správě)
f) výše členské základny a podíl mládeže – celkem / mládež (výpis z Rejstříku sportu NSA)
g) identifikace osob a čestné prohlášení (viz příloha)
h) rozpočet sportovní akce (u žádosti kategorie C)
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