
ZADOST O DOTAC!
z dotačnÍho programu města Nepomuk pro rok 2016

,,Podpora sportovních akcí..
(dá|e jen ,,Program..)

t.Jlěsto Nepomuk ,,,; ',. , I l^,', l 'tipodatefna Yt u lP llil l4ufo I It

I tililll tilt l]il lllll lllll lllll lllil lllll lill lllll illl I
I|E1E1t:lf,á4+l4

Ev' č': €1-aqfao1o l\l E_E
Listyípři|.: 4l0 Doš|o: 26.2'20,|6- 0:|

čisto jednací: ín)luIua' !"Iu

1. NAZEV PROJEKTU:

MISTROVSTVI SVETA V SIDECARCROSSU 2016

2. lNFoRMAcE o ŽRoRteul:
Název žadatele: Automoto klub Nepomuk v ACR

Právní forma: NNO tČo: 005 16 139

Kontaktní informace
(sídlo):

Obec: Nepomuk PSČ: | 335 01

U|ice a čo: P|zeňská 456
Telefon: 371 591 359

E-mail: amk@nepomuk.cz
Webové stránkv: wwwamk.nepomuk.cz

Jméno, příimení a funkce
statutárního zástupce

Danie| Krob. předseda k|ubu

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu:
Kramo|ín, 7.-8.5.2016

PoŽadovaná částka:
20 000.- Kč

Popis projektu: (moŽno rozvést v samostatné pří|oze)

Viz samostatná příloha č'1



PoloŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednot|ivých po|oŽek např. honoráře'

pronájmy, technické zabezpečenÍ,
doprava, atd.)

Kč

Žaaáno z Programu ostatní zdroje
financování Gelkem

Viz přÍ|oha č'2 Žádosti

CELKEM 20 000.- I 030 835.- 1 050 835.-

Pří|oha č. 1

4. CELKOVY ROZPOCET PROJEKTU
(před pok|ádaný ce|kový po |oŽkový rozpočet projektu ) :

Město Nepomuk je oprávněno si ke skutečnostem uvedeným v Žádosti vyžádat související
dokumenty.

5. sEzNAM pŘílon: voIiteIně

NíŽe uvedeným podpisem potvrzuii, že údaje uvedené v Žádosti jsou správné, pravdivé a úp|né.

Datum: 24.2.2016
podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e

Administrátorka Programu i .

Mgr. B|anka Čubrová - odbor finanční, majetkový a ško|ství MÚ Nepomuk, blanka.cubrova@urad-nepomuk'cz' te|: 371 5I9742

1. Popi iektu
2.



Pří|oha č. í

POPIS PROJEKTU

Propagace města:
Automotok|ub Nepomuk v AČR (dále jen ,,AMK-) je ve městě významným spolkem, který již 70 |et od
svého vzniku pravide|ně zvidite|ňuje město Nepomuk četným pořádáním sportovních motoristických akcí
nejen na národní, a|e i na světové úrovni. Sportovního podniku MS Side se aktivně zúčastňuje zhruba 50
posádek z ce|ého světa. Kromě toho jsou v rámci MS pořádány v|oŽené závody Veterán side a só|o'
které jsou obsazovány býva|ými mistry světa a Evropy na svých stroiích, na kterýcň získa|i uvedené tituly'
Samotné město Nepomuk je jedním z partnerů pořádaného podniku.

Sportovní Úroveň projektu:
AMK Nepomuk pořádá MS Side |etos jiŽ po páté za sebou a v dosavadních čtyřech ročnících by|
hodnocen Mezinárodní motocyklovou federací F|M vŽdy mezi prvními třemi nejúspěšnějšími pořadate|i'
Vysokou sportovní úroveň podniku zajišt'ují zkušení č|enové k|ubu za pomoci téměř ce|é č|enské
zák|adny, která trva|e převyšuje počet padesáti osob.

Dopad projektu na oŽivení společenského dění ve městě:
Dů|eŽitým aspektem je předevšim zď1em značného mnoŽství diváků nejen z České republiky a z oko|ních
zemí, a|e i ze vzdá|enějších zemí světa. Sportovní podnik MS Side je v kaŽdém případě vnímán i

samotnými nepomuckými občany jako největší motoristická akce V roce v ce|ém P|zeňském kraji.

Návštěvnost projektu:
Díky potřebné a nepodceněné propagaci navštěvuje
víkendových dnech tisíc pět set aŽ dva tisíce diváků.

Spo|upráce s dalšÍmi subjekty:

sportovní podnik MS Side kaŽdoročně v obou

Kromě spo|upráce se samotným městem, Úzce spo|upracuje AMK s č|eny jednotky SDH Nepomuk, kteří
pomáhají při podniku se svým technickým vybavením především při kropenítrati.

cílové skupiny:
Co se týká návŠtěvníků, sportovní podnik je zaměřen na osoby obou pohlaví bez rozdí|u věku,

Využití potenciá|u partnerských měst:
S vyuŽitím potenciá|u partnerských měst se v tomto případě nepočítá, nicméně díky dopředu podané
informace do partnerského města Kemnath je důvodně moŽné očekávat účast i některých zájemců z této
strany.

Výše spoluúčasti Žadate|e:
S ohIedem na ce|kové náklady uspořádání sportovního podniku ve srovnání s maximá|ní moŽnou výší
případně přiznané dotace 20 000,- Kč, je |ogicky výše spoluúčasti Žadate|e stanovena na úrovni 98 o/o'

Výše a druh vstupného:
Vstupné se stanovu je na zák|adě rozhodnutí rady AMK nás|edovně:
Sobota (tréninky) pro dospě|é. 100,. Kc pro děti: 50'- Kč
Nedě|e (závody) pro dospělé: 350,- Kč pro děti: 100,- Kč
Dvoudenní vstupenky pro dospě|é: 400,- Kč pro děti 125,- Kč,



Výdaje závodu MS Grand Prix Sidecarcross

plakáty 4.719,--

programy' vjezdové karty 15.246,.-

pattY - 6'032'--

pohárv 2.400,.-

tvětiny pro vítěze 900'-.

materi"áina MS-visačky,směrovky,... 4.476,--

cestovné 14.557,--

ručníky s log.pro jezdce 30.250,--

občersiveníJunÝ+vtp stánek 9.807'.-

sekt na stupně vitězi 
o?:o|,,upoutávka na MS 

29.000,--zpracovárlt ýsledků
plakátovaní 902,--

úprava závodiště 3I.258,50

ubýování činovníků 15.700'--

stráŽníslužba 13.068,--

zdravotttizajištění 51.000'--

vypl.cestovÁinawuayjezdcům 440.480,.-

vypl.cena ze sportovní soutěže 11] .407,.-

WC+sanit.tech. 23'232'--

zápis do kalendaře 66.149,60

kropení .: 6.600,--

vyplacené DPP, vč.odvodů 136.012'--

vyplacené DPP, vč.odvodů - hasiěi 7.800,.-

pojistné t 1.600'--

benzín sekačka. pila. křov.. Felicie 6.440"--

1"050.835,10
Celkem


