Pražský tenisový svaz
Informace pro kluby PTS k účasti v projektu systémové podpory mládeže v rámci Programu
podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023.
Pražský tenisový svaz (PTS) má zájem podat žádost o dotaci v rámci Programu podpory sportu
a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023, který vyhlásilo hl. m Praha. Konkrétně Opatření I.
Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže. V tomto programu je PTS žadatelem o dotaci, kluby jsou realizátory
projektu. Úlohou žadatele je administrativa dotace, úlohou realizátora je realizace poměrné části projektu.
Kluby, které mají zájem o účast v projektu, se musí do projektu řádně přihlásit podle níže uvedených
podmínek a pokynů.
Kluby jsou povinny se před podáním přihlášky seznámit s podmínkami vyhlášeného programu podpory.
A.
Do projektu může být zařazen klub, který splňuje:
1. je členem Pražského tenisového svazu
2. je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3. v roce 2022 se účastnil soutěží družstev mládeže PTS
4. nemá dluhy vůči PTS ani ČTS
5. dlouhodobě a systematicky pracuje s mládeží
6. svou činnost provozuje na území hl. m. Prahy
7. plní povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění
pozdějších předpisů
8. vyhotovuje a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňuje účetní závěrky, popř. výroční zprávy a
opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek)
9. od jeho vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok
B.
Lhůty pro podání přihlášky
Lhůta pro podání přihlášky do projektu je 30.11.2022 do 12,00 hodin.
C.
Způsob podání přihlášky a přílohy
Přihláška se podává v originálu na předepsaném formuláři na sekretariát PTS, a to osobně nebo poštou.
Přihlášku je možné také zaslat datovou schránkou. Datová schránka PTS je n g m x m m t .
Přihláška musí být vyplněna ve všech jejích částech.
Přihláška musí být opatřena podpisem statutárního zástupce(ů) – neplatí pro přihlášku poslanou přes
datovou schránku.
Přílohy k přihlášce:
- Příloha žádosti o dotaci v Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže Programu podpory sportu a
tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023 - Jmenný seznam účastníků projektu (tabulka Excel)
Tato příloha se a) přikládá k přihlášce a b) zároveň posílá emailem na adresu sodek@webtenis.cz .
- Čestné prohlášení o plnění povinností
D.
Doplňující informace
POZOR – přihláška je koncipována podle vzoru přihlášky z roku 2022. Formulář pro rok 2023 ještě není
k dnešnímu dni k dispozici. Z tohoto důvodu si může PTS vyžádat doplňující informace, pokud se bude
formulář roku 2023 lišit.
Období, kdy se počítá účast účastníka projektu na oficiální soutěži, je od 1.11.2020 do 31.10.2022.
Upozorňujeme, že v případě pochybností, zda klub splnil podmínky pro účast v projektu, je konečnou
instancí pro rozhodnutí VV PTS.

E.
Kontakty pro konzultace
Pavel Saic, 604987733, saic@email.cz
David Šodek, sodek@webtenis.cz
Pavel Saic
předseda PTS

