ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Název programu:

Pohybová gramotnost - 17SPT01
Vytvořeno: 5.1.2017 09:41:23
Název projektu:

Jsme jedna velká sportovní rodina

Žádost o dotaci na rok:

2017

Číslo žádosti:

Údaje o žadateli o dotaci

Název právnické osoby/jméno
a příjmení žadatele o dotaci:

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách

IČO:
DIČ:

75015919

Plátce DPH:
Právní forma:

NE
Příspěvková organizace

Adresa bydliště* nebo
sídlo**:

Obec:
Ulice:
PSČ:
ORP:

Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 125
51791
Rychnov nad Kněžnou

Doručovací adresa:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 125
51791

Bankovní spojení:

180846387 / 0300

WWW stránky:

www.zsdestne.cz

Kontaktní osoba:

Michaela Kollárovičová
Email:
kollarovicovamichaela@seznam.cz
Telefon: +420 731 288 484

Osoba(y) zastupující žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu zastoupení:
- Hana Brychtová, Datum narození: 15.07.1968, Trvalý pobyt: Pejevové 3119/10; Praha 4 143 00, Důvod
zastoupení: ředitelka školy
Osoby s podílem v žadateli o dotaci:
V žadateli o dotaci nemá podíl jiná osoba***
Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu:
Žadatel o dotaci nemá přímý podíl v jiných osobách***
* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s
výhradou změnou okolností trvale.
** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde
právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).

Osoby oprávněné k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:
- Hana Brychtová, Telefon 1: +420 494 663 195, Telefon 2: +420 739 037 237, Email: info@zsdestne.cz

Údaje o zřizovateli

Název/jméno zřizovatele:

Obec Deštné v Orlických horách

IČ zřizovatele:
DIČ zřizovatele:
Právní forma zřizovatele:

00274844
CZ00274844
Obec (obecní úřad)

Adresa zřizovatele:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Bankovní spojení zřiz.:

1240067399 / 0800

Statutární orgán zřiz.:

Alena Křížová
Email:
obecni.urad@destne.cz
Telefon: +420 494 663 193, +420 724 192 075

Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 61
51791

Údaje o projektu

Název projektu:
Cíl(e) projektu:

Jsme jedna velká sportovní rodina
Cílem projektu je podpořit sportovní aktivity dětí v mateřské škole a na prvním i druhém
stupni naší základní školy, ale také jejich rodičů a široké veřejnosti v našem regionu.
Škola tímto programem naváže na starší projekty - "Hodina pohybu navíc", "Sportem ku
zdraví" nebo "Sportuje celá rodina", které jsme realizovali v minulých letech.
Chceme založit celoroční kroužek sportovních aktivit pro naše žáky. Nabídnout v tomto
kroužku takové sportovní aktivity, které je možno provozovat vzhledem k měnícím se
ročním obdobím a ke kterým by se mohli přidat i rodiče či veřejnost.
Na sportovní program kroužku chceme navázat jednorázovými sportovními závody, které
mají sportování dětí a dospělých podpořit a motivovat. Jednotlivé závody chceme také
koordinovat s oslavami 655 let obce Deštné v Orlických horách.

Věcný obsah a přínos
projektu pro KHK:

V rámci tohoto projektu bude především pořízeno vhodné sportovní náčiní k jednotlivým
sportovním aktivitám, kterými rozšíříme možnost aktivního trávení volného času žáků i
dospělých ve sportovním kroužku nebo při jednorázových závodech.
Dále umožníme i dětem ze sociálně slabších rodin a dětského domova, aby díky částečné
dotaci na dopravu a vstupné mohli s námi jet na atraktivní sportoviště našeho regionu.
(lanové parky, koupaliště, horolezecké stěny, lyžařské areály, apod.) (viz příloha - seznam
sportovních aktivit kroužku)
Škola uspořádá v rámci projektu několik turnajů, závodů - lyžařské závody, florbalový
turnaj, turnaj ve stolním tenise, atletický víceboj a turnaj ve vybíjené.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi aktivity tohoto projektu sladili s oslavami 655 let obce
Deštné v Orlických horách, předpokládáme účast nejen místních obyvatel a obyvatel
přilehlých obcí, ale také rekreantů a návštěvníků z širokého okolí. Navíc návštěvou
sportovních areálů v našem regionu je zpopularizujeme a budeme o nich informovat i na
našich internetových stránkách.

Účel, na který chce žadatel
o dotaci požadovanou
dotaci použít:

Dotace bude použita především na pořízení vhodného sportovního vybavení, nákupu cen
a odměn do soutěží, k částečné úhradě dopravy účastníků na sportoviště, vstupného do
sportovních areálů. Tedy na podporu sportování dětí ve sportovním kroužku a větší
motivací přihlásit se na námi pořádané sportovní turnaje a závody typu "sport pro
všechny".

Odůvodnění žádosti o
dotaci:

Realizací projektu chceme podpořit zdravý životní styl dětí, naučit je pravidelně a hlavně
kreativně a různorodě sportovat. Zapojit rodiče a rodinné příslušníky i veřejnost obce do
života školy a školní aktivity nabídnout i generacím, které již do školy nechodí, ale mohou
školu vhodně podporovat, jelikož jsme podlimitní školou a zapojení veřejnosti do školních
aktivit je pro nás velmi důležité.

Partneři projektu:

obec Deštné v Orlických horách, Skicentrum Deštné, Lanový park Deštné

Rozpočet
Celkové výdaje vynaložené na realizaci projektu
34 000,00 Kč
Celkové uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu
34 000,00 Kč
100,00%
Celkové podpořitelné výdaje vynaložené na realizaci projektu
34 000,00 Kč
Požadovaná výše dotace

Ostatní neinvestiční výdaje
Název položky

Typ výdaje

Celkový výdaj

Uznatelný výdaj

Podpořitelný výdaj

Požadavek na dotaci

sportovní náčiní - míče, žíněnky,
švihadla, ...
diplomy, ceny

Materiál

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

18 000,00 Kč

Ceny do soutěží

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

2 500,00 Kč

autobus

Dopravné a jízdné

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

2 000,00 Kč

sportovní centra - aquapark,
lanové centrum, horolezecká
stěna

Vstupné

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

2 000,00 Kč

Celkem:
24 500,00 Kč
72,06%
Ostatní zdroje
9 500,00 Kč
27,94%

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:
Vklad žadatele:
Příspěvek ze státního či veřejného
rozpočtu (mimo požadovanou dotaci):
Ostatní příspěvky (dary, sponzoři, ...):
Příjmy získané při realizaci projektu:

0,00 Kč
0,00 Kč
24 500,00 Kč
6 500,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč

Ostatní údaje, parametry a přílohy

Personální zajištění projektu
Počet členů realizačního týmu:
Počet dobrovolníků:
Z uvedeného počtu členů
realizačního týmu počet cvičitelů:

9
4

Vedoucí projektu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:

Michaela Kollárovičová
+420 731 288 484
kollarovicovamichaela@seznam.cz

Výběr aktivity
Pravidelná činnost:
Akce:

ano
ano

Cílové skupiny - pouze sportovci
Pravidelná činnost:
Akce:

Děti(55), Rodiče s dětmi(10), Dospělí(10)
Děti(100), Mládež(20), Rodiče s dětmi(15), Dospělí(15)

Charakteristika předchozí činnosti žadatele vztahující se k projektu
Vedoucími sportovního kroužku jsou učitelé tělesné výchovy ve škole a instruktoři sportovních disciplín .
Speciální projektové údaje
Typ sportu:
Počet akcí v projektu:
Pravidelná činnost probíhá:
Upřesnění pravidelné činnosti:

Jiný
5
1x týdně
Sportovní kroužek pro žáky školy, který se bude scházet jednou týdně po celý
kalendářní rok výjma prázdnin. Výběr sportovních disciplín bude záviset na
měnících se ročních obdobích tak, aby žáci a dospělí mohli rekreačně sportovat
celý rok a plně využívat možností, které jim příroda a počasí nabízejí.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Časový rozpis aktivit:

03.01.2017
22.12.2017
viz povinná příloha - plán pohybových aktivit

Akce

Datum konání
01.02.2017-28.02.2017

Název akce
obří slalom

Typ akce

Popis
lyžařské závody

01.03.2017-31.03.2017

Bílá stopa

závody na běžkách

10.04.2017

florbalový turnaj

turnaj ve florbalu

01.05.2017-31.05.2017

turnaj ve stolním
tenisu

soutěž jednotlivců ve
stolním tenisu

09.10.2017-27.10.2017

atletický víceboj

soutěž jednotlivců a
družstev

06.11.2017-20.12.2017

turnaj ve vybijené

vybíjená družstev

Místo konání
Skicentrum
Deštné
lyžařský areál v
Deštném
tělocvična ZŠ
Deštné v
Orlických horách
tělocvična ZŠ
Deštné v
Orlických horách
sportoviště ZŠ
Deštné v
Orlických horách
tělocvična ZŠ
Deštné v
Orlických horách

Přílohy žádosti o dotaci

č.

Název přílohy

Popis přílohy žádosti o dotaci

1.
2.

Propozice (nebo návrh) nebo plán pohybových aktivit
Výpis z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (postačí 1.
strana) nebo vyplněný formulář Identifikace bankovního
účtu (Dokumenty ke stažení)

Povinná příloha, dodána v tištěné podobě / CD
Povinná příloha, dodána v tištěné podobě / CD

Zv.
ne
ne
ano

ne

ano

ne

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1. veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,
2. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke
dni podání této žádosti o dotaci aktuální,
3. byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,
4. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené
daným dotačním programem a zásadami,
5. není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu
uložen zákaz činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,
6. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy,
nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České
republiky,
7. vůči němu není evidován:
a. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,
b. nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,
8. nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,
9. plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,
10. právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu
organizace či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní
řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo
pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
11. fyzická osoba - proti žadateli o dotaci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci, v souvislosti s kterým žádá o dotaci nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku.
Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem
administrace předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na
který chce žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách
Královehradeckého kraje.

V
Dne

otisk razítka

vlastnoruční podpis osoby
oprávněné k podpisu

