
Právní forma žadatele: (označte nebo doplňte)

spolek
pobočný 

spolek

obchodní 

společnost

příspěvková 

organizace

fyzická 

osoba
Jiné:

IČ: Plátce DPH: (označte) ANO NE

Hlavní činnost žadatele:

Razítko žadatele a podpis statutuárního zástupce:
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Název žadatele: (dle registrace)

Adresa sídla žadatele:

Žádost do dotačního programu:

Kontaktní adresa: (v případě že se liší od sídla žadatele)

Uvádět dle platných stanov nebo jiného dokumentu o existenci a právním postavení žadatele. V případě zastupování na základě plné moci, je 

nutné doložit plnou moc.

Telefon/mobil:

Email:

Registrace u:

Název projektu/akce: (přesný název)

Webové stránky:

Číslo bankovního účtu:

Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce/statutárních zastupců:

Vyplní podatelna Městského úřadu Orlová

Žádost o neinvestiční dotaci                                                   

z rozpočtu města Orlová
Městský úřad Orlová, odbor školství, kultury a sport                          

Osvobození 796, Orlová 735 14
poř. č.

rok 2016

Program č. 4/2016

Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců

Čestné prohlášení:

Žadatel (příjemce) čestně prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti 

jsou platné a pravdivé a je povinen písemně oznámit jakoukoliv 

změnu v údajích uvedených v předložené žádosti a čestném 

prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, 

změnu statutárního zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k 

věci, na niž se dotace poskytuje a to do 15 pracovních dnů ode dne 

účinnosti změny. 

V Orlové dne



(příklad:
junioři                     Národní liga                  1 družstvo                       15 juniorů)

            Běh Osvobození Den města Orlové

            Běh za zdravím Orlovský jarmark

           Český den proti rakovině Plavecká soutěž měst

           Den dětí Spolková výstava

* v případě většího množství textu přiložte samostatnou přílohu

Příloha č. 1 - Program č. 4/2016 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců  (str. 2 ze 3)

POPIS ČINNOSTI KLUBU/JEDNOTLIVCE

Program: č. 4/2016 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců

Název žadatele:

Seznam družstev nebo jednotlivců žadatele účastnících se soutěží pořádaných jednotlivými sportovními svazy v roce 

2015, případně sezóně 2015/2016*

Sportovní odvětví:

Domácí/tréninkové sportoviště:

Členská základna klubu:

Aktivní členové                            

do 18 let

Aktivní členové                     

nad 18 let
Ostatní členové Členská základna celkem

Za AKTIVNÍHO ČLENA je považována taková osoba, která vyvíjí AKTIVNÍ sportovní činnost, reprezentuje sportovní klub, případně se 

podílí na trenérské činnosti v klubu. Za OSTATNÍ ČLENY jsou považováni funkcionáři klubu, případně členové řádní, přidružení nebo 

čestní, nevyvíjí aktivní sportovní činnost.

Spolupráce na akcích pořádané městem Orlová v roce 2015: (označte nebo doplňte)

Jiná spolupráce:

mladší žáci             Okresní přebor             2 družstva                       24 žáků;

Výše členských příspěvků dle jednotlivých věkových kategorií* (příklad: žáci 150 Kč/měsíc po 10 měsíců;  kadeti 1200 Kč/rok)

Zhodnocení uplynulé sezóny 2015, případně průběh sezóny 2015/2016*



Energie

Nájemné

Odměny trenérům

Zdravotnický dohled

Dopravné

Ubytování
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FINANČNÍ ROZVAHA SPORTOVNÍ ČINNOSTI ŽADATELE

Celkem NÁKLADY Celkem PŘÍJMY

Nákladové položky
rok 2015 v Kč                 

(skutečnost)

rok 2016 v Kč                 
(předpoklad)

Příjmové položky
rok 2015 v Kč                

(skutečnost)

rok 2016 v Kč                 
(předpoklad)

Dotace z rozpočtu 

města Orlová

Zastřešující orgnizace 

(svazy, ČUS, ČOV...)

Moravskoslezský kraj

MŠMT, MF …

Startovné/registrační 

poplatky
Příjmy ze startovného

Členské příspěvky

Sponzorské dary

Výzbroj/výstroj, 

materiální vybavení 

Jiné:                                      

(specifikujte)

Jiné:                                      

(specifikujte)

V případě většího množství sportovních odvětví žadatele specifikujte celkové náklady na jednotlivá sportovní zaměření: 
(příklad: oddíl fotbalu 100 000 Kč, oddíl stolního tenisu 80 000 Kč…)

Rozhodčí, delegáti a 

komisaři utkání

Celkové náklady Celkové příjmy

POŽADAVEK
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