
Žádost 

o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit  

Města Nového Knína 
 

 

I. Žadatel 
SK Nový Knín z.s. 

Název/jméno:....... .................................................................................................................. 
    Tyršova 236, Nový Knín, 262 03 

Přesná adresa, PSČ ............................................................................................................... 
     42729556                                                         --------------- 
IČO ......................................... rodné číslo ( u fyzické osoby) .............................................. 

          Tyršova 236, Nový Knín, 262 03 
Adresa pro zasílání korespondence (telefon, fax): ................................................................. 
602193892, fax 318542020 

.............................................................................................................................................. 
Spolek, spisová zn.: L 1799 vedená  
u Městského soudu v Praze 

Právní postavení organizace (typ, zřizovatel): ........................................................................ 
   Česká spořitelna pobočka Dobříš, číslo účtu 521465399/0800 
Bankovní spojení: .................................................................................................................. 

 

II. Činnost 
Tělovýchovný, sportovní a výchovný proces 

Charakteristika činnosti žadatele ........................................................................................... 

 

                          
III.Akce, na níž je příspěvek požadován 

 
Jedná se o průběžné celoroční financování údržby a 
oprav pronajatého sportovního areálu – hřiště, vedlejší 
hrací plochy, kabin a technického zázemí areálu a 
činnosti 7 mužstev  

 

Název (charakteristika akce):  Tělovýchovný, sportovní a výchovný proces. Zajištění účasti                           
celoročních soutěží pro 7 mužstev. 

 
         od 01/01/2021 do 31/12/2022 
Termín konání: ...................................................................................................................... 

Částečně v areálu hřiště u sokolovny, částečně na hřištích soupeřů 
v celém Středočeském kraji a v Praze 

Místo konání: ......................................................................................................................... 

Působnost: celoměstská x místní x okresní x krajská x republiková x mezinárodní (pouze 

okrajově) 
  SK Nový Knín – založen  

v r. 1922 = 101 let  
nepřetržité činnosti  

Tradice: ................................................. rok konání (existence) 

Účast sdělovacích prostředků: místní x regionální x celostátní x 

Způsob propagace: vlastní materiály x sdělovací prostředky x jiná x 
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IV. Rozpočet akce, na níž je příspěvek požadován 

 

a, Předpokládané výdaje: 
        255000 Kč   
Materiál   
        295000 Kč  
Služby 
        0 Kč 
Jiné výdaje  

 

Celkem:       550000 Kč  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b, Předpokládané příjmy 

 Vstupné, členské příspěvky apod.   55000 Kč 

Ostatní příjmy: (sponzoři, z reklamy apod. )    

Předpokládaný příjem z ostatních grantů:                        50000 Kč 

(ústřední orgán, okresní úřad, apod.)    
                  105000 Kč 
Celkem:        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
        445000 Kč   
Požadovaná výše příspěvku:     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pozn.: Který další orgán státní moci (MK ČR, MŠMT, Středočeský kraj apod.) 

byl požádán o příspěvek:  

 
Národní sportovní agentura 
 

V Novém Kníně, dne 02/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

......................................... 

 podpis/razítko/ 

 

 


