ŽÁDOST O DOTACI V PROGRAMU
PODPORY SPORTU A TĚLOVÝCHOVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
PRO ROK 2021
A) Obecná část
1. Název žadatele
Pražský tenisový svaz

2. Adresa sídla žadatele
č.p.

ulice Mezi sklady
obec Praha
městská část

107

č.o.

PSČ 14000
část obce Krč

Praha 4

3. Druh právní osobnosti žadatele
Pobočný spolek (736)

IČO žadatele

05248451

Žadatel

není plátcem DPH

je

DIČ žadatele

CZ05248451

Registrace právní osobnosti vydána:
kým
dne

pod číslem

Doložení právní osobnosti žadatele

4. Bankovní spojení
předčíslí a číslo účtu

-

kód banky

Doklad o aktuálním bankovním účtu žadatele

5. Kontaktní údaje
e-mail

telefon
www

3

http://

ID datové schránky
6. Identifikace všech osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
jméno

titul před
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příjmení

titul za

telefon

e-mail

funkce
Plná moc

7. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
V této právnické osobě

má

nemá jiná osoba podíl

8. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a výši tohoto podílu
Tato právnická osoba

má

nemá příjmý podíl v jiné osobě

9. Adresa pro zasílání pošty (pokud se liší od adresy žadatele)
organizace
jméno

titul před

příjmení

titul za

ulice

č.p.

obec

č.o.
PSČ

Praha

městská část

část obce

10. Přehled podaných projektů v opatření
I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

1

II. Investice do sportovního zařízení

0

III. Provoz sportovního zařízení

0

IV. Sportovní akce

0

V. Sport pro všechny

0

VI. Sportovní činnost handicapovaných

0

VII. Stroje a sportovní potřeby

0

Celková výše požadované dotace projektů opatření IV

0
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B) Specifická část - projekt

1/ 1

1. Výběr opatření
I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

2. Název projektu

vyberte projekt z minulého roku, na který letošní projekt navazuje

3. Stručný popis projektu, účel, na který chce žadatel dotaci použít, odůvodnění žádosti

4. Sportovní odvětví
tenis

5. Realizátoři zapojení do projektu
Realizátor projektu

1 / 1

název subjektu
IČO
Realizátor

DIČ
je

CZ

není plátcem DPH

Sídlo
č.p.

ulice

č.o.

obec Praha

PSČ

městská část
telefon

část obce
email

Členská základna - účastníci projektu (aktuální stav k 31. 10. 2020)
Členové ve věku

6 až 10 let včetně

11 až 15 let včetně

16 až 18 let včetně

bez registrace ve svazu
s registrací ve svazu bez účasti v soutěžích
s registrací ve svazu s účastí v soutěžích
celkový počet (součet)

0

průměrná délka tréninkové jednotky (min)
průměrný počet tréninkových jednotek týdně
průměrný počet členů v tréninkové jednotce
průměrný počet trenérů v tréninkové jednotce
počet trenérů
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0

0

počet tréninkových skupin
Celkové součty za všechny věkové kategorie
bez registrace

0

s registrací ve svazu bez účasti v soutěžích

0

s registrací ve svazu s účastí v soutěžích

počet účastníků celkem

0

počet trenérů celkem

0

Příloha
Jmenný seznam členů a účastníků projektu - vzor ke stažení

Způsobilé náklady projektu (v Kč)
Způsobilé náklady:
název položky odměna trenéra s kvalifikací

částka

popis
název položky pořízení materiálního vybavení

částka

popis
název položky zdravotní prohlídky

částka

popis
název položky krátkodobý pronájem sportovního zařízení

částka

popis
Celkové způsobilé náklady projektu za realizátora 1 / 1(v Kč)
0

Požadovaná částka po hl. m. Praze za realizátora (v Kč)
NaN % z celkového požadavku žadatele

6. Souhrnné informace o realizátorech projektu
Členská základna - účastníci projektu (aktuální stav k 31. 10. 2020)
Členové ve věku

6 až 10 let včetně

11 až 15 let včetně

16 až 18 let včetně

bez registrace ve svazu

0

0

0

s registrací ve svazu bez účasti v soutěžích

0

0

0

s registrací ve svazu s účastí v soutěžích

0

0

0

celkový počet (součet)

0

0

0
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průměrná délka tréninkové jednotky (min)

0

0

0

průměrný počet tréninkových jednotek týdně

0

0

0

průměrný počet členů v tréninkové jednotce

0

0

0

průměrný počet trenérů v tréninkové jednotce

0

0

0

počet trenérů

0

0

0

počet tréninkových skupin

0

0

0

Celkové součty za všechny věkové kategorie
bez registrace

0

s registrací ve svazu bez účasti v soutěžích

0

s registrací ve svazu s účastí v soutěžích

0

počet účastníků celkem

0

počet trenérů celkem

0

7. Celkové způsobilé náklady za všechny realizátory (v Kč)
0
8. Částka požadovaná po hl. m. Praze (v Kč)
0

%

9. Spoluúčast žadatele (v Kč)
0

100 %
1/ 1
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C) Čestná prohlášení
Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
Žadatel prohlašuje, že

je

kalendářní rok

hospodářský rok

není propojen s jinými podniky

Žadatel o dotaci se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží hlavnímu městu Praze, budou zpracovány v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")
účinným od 25. května 2018.
Žadatel se zavazuje, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de
minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly.
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném
zdravotním a sociálním pojištění a není dlužníkem vůči hlavnímu městu Praze.
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro
rok 2021
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a elektronická verze formuláře je shodná s
verzí tištěnou, podanou na MHMP.

Datum
Podpis statutárního zástupce (dle veřejného rejstříku)/Podpis pověřené osoby
jméno

titul před

příjmení

titul za

podpis:

Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(„GDPR“) účinného od 25. května 2018 je ze strany hl. m. Prahy splněna prostřednictvím informace uveřejněné na
portálu www.praha.eu, a to na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před jejím vytištěním a podepsáním elektronicky odeslat na Magistrát hl. m.
Prahy, a to včetně všech požadovaných příloh nahraných do žádosti. Odeslání elektronické verze žádosti se provede
prostřenictvím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP" na konci žádosti. Po přijetí žádosti Magistrátem hl. m.
Prahy je zpět do formuláře zasláno potvrzení, a to společně s datem a časem tohoto odeslání. Úspěšné elektronické
odeslání žádosti však NENAHRAZUJE podání žádosti tištěné. K úspěšnému odeslání souboru musí být Váš počítač
připojen k internetu.
Odeslaná elektronická verze žádosti se musí shodovat s verzí žádosti tištěné. Vytištění žádosti se tedy provádí až po
úspěšném odeslání žádosti elektronické. Vytištěnou žádost v jednom vyhotovení a bez požadovaných příloh odešlete
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poštou či doručte osobně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Tímto krokem bude proces podání žádosti o grant
dokončen.

Potvrzení o elektronickém odeslání žádosti
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