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DRDøPøøøasso 
Ládost

o fÏnanðní pÍíspëvek na podporu kulturních a sportovních
aktivit Mësta Nového Knína na rok 2022

l. Ladatel
Název/jméno : Tëlocviðná j ednota Sokol Novj' Knín
PÍesná adresa, PSC: Tyr5ova236, Novy Knín, 262 03

tCO: OS+OO:O+

Adresa pro zasílëní korespondence (telefon, fax): Stanislav Fiala, Sudovice 68,262 03 Novj'

Knín, e-mail: sta.fiala@seznarn.cz, mobil 604 979 959 .
Prâvnípostavení organizace (typ, zÍizovatel): Spolek - COS

Bankovní spojení: CSOB, ö.ú. 13504354210300

II. ðinnost

Charakteristika ðinnos ti ùadatele: Sportovní rekreaðní, zëxodni a kulturní ðinnost.

Poðet ðlenù, z toho do 18-ti let ( k 31.12.1oñského roku): 1 15 do 18-ti let 60

V1i5e ðlenského pÍíspëvku ( Kö/rok): 500,- dospëlí, 200,- dëti a dùchodci

Vj'ðe oddílového pÍíspëvku (Kð/rok): 100,- aù 1000,-

III.Akceo na níi,je pÍíspðvek poäadován

Název (charakteristika akce): Öinnost a zabezpeöení krouZkù v5estrannosti - rodiöe s dëtmi,

pïed5koìní dðti, dëti 6 ai, l0let, dëti l0 aL 14let, cyklistickf krouZek, badmintonovy oddíI,

iezijní náklady na provoz sokolovny, opravy a'6drùba budovy, organizace sportovních akcí

pro veiejnost
Termín konání: 1.1.2022 ai' 31.12.2022

Místo konání: Sokolovna NovY Knín
Prisobnost: celomëstská
Tradice: l24let
Úðast sdëlovacích prostÌedkri: regionální
Zpúsob propagace: vlastní materiály a sdëlovací prostÌedky
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IV. Rozpoðet akce, na níi,je pËíspëvek poãadován

a. Piedpokládané vÍdaje:
Materiál

t 25 000,- Kð

SluZby (vyjmenovat) spojené s údrZbou a provozem sokolovny

Jiné rnjdaj e (vy'jmenovat) : nákl ad y na pr ov oz soko lovny
náklady na ðinnost oddílü a krouZkri

Celkem:

95 000,- Kö

84 000,- Kð
76 000,- Kð

380 000,- Kð

b. Piedpokládané pÍíjmv
Vstupné, ðlenské pÍíspëvky, pronájmy apod.

Ostatní piíjmy: (sponzoii, zreklarny apod.)

Piedpokládan¡i pÍíjem z ostatních grantù:
(ústÍední orgán, okresní úiad, apod.)

Celkem:

10 000,- Kð

O,- Kð

70 000,- Kð

80 000,- Kð

poZadovaná rn!5e piíspëvku : 300 000,- Kð

7'ádáme o projednání,zda by nebylo motné pÍípadné nevyðerpané prostÍedky pÍevést
do dalsího období. Drivodem je nutnost provedení vðt5í investiðní akce - rekonstrukce
chodby a vstupní ðásti sokolovny, která je v havarijním stavu. Tuto rekonstrukci není,
z dúvodu vyð5ích nákladrî, reálné provési z piípadnych uspoÍenfch prostÍedkri jednoho
rokuo bude nutné finanõní prostiedky uspoÍit zà vicõ období.

Pozn.: Ktery dal5í orgán státní moci (MK öR, MStrrtt,
Stiedoðesklt k aj apod.)
bylpoùadáno piíspðvek: NSA müj klub,
rekonstrukce fasády
Stiedoðeski þ,rE - rekonstrukce sokolovny

Stanislav Fiala - Starosta T.J. Sokol

podpislruzitkol

V Novém Kníné 30.1.2022


