
Město Nepomuk
Podate|ná

ŽÁoosT o DoTAct
z dotaěního programu města Nepomuk pro rok 2016

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

',Program..)

ilrut|li[ulul liltlililt lllil lilllililltllllilll

Ev. č.; $1_89'?o16-NEP
Lisýpři|.: 4Í0 oošlo: ze::oto o:t

čísIo jednací:

1. NÁZEV PRoJEKTU:

XXXV. NEPoMUGKÝ TRoJÚHELNíK

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

Právní forma: NNO tČo: 005 í6 139

Kontaktní lnformace
(sídlo):

Obec: Nepomuk PSČ: | 335 01

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

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

Jméno, příimení a funkce
statutárního zástuoce

Danie| Krob, předseda klubu

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu:
Nepomuk, 30.-31 .7 .2016

PoŽadovaná částka:
20 000'- Kč

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

Viz samostatná příloha č.1



'-

Přj|oha č- í

4. cELKoyý nozpočer PRoJEKTU
( předpok|ádaný ce|kový poloŽkový rozpočet projektu 

) :

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

5' sEzNAM PRlLoH: (vo|ite|ně

NíŽe uvedeným podpisem potvrzuii, že údaje uvedené v Žádosti jsou správné, pravdivé a úplné.

Datum: 24.2.2016
podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadatele

Administrátorka Progra mu
Mgr. B|anka čubrová - odbor finanční, majetkouý a ško|ství MÚ Nepomuk, b|anka.cubrova@urad-nepomuk.cz' te|: 371 519742

PoloŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednot|ivých poloŽek např' honoráře,

pronájmy, technické zabezpečení'
doprava, atd,)

Kč

Zádáno z Programu ostatní zdroje
financování Celkem

VÍz příloha č.2 žádosti

CELKEM 20 000,- 261617,- 281617.-
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Příloha č. 1

POPIS PROJEKTU

Propagace města:
Automotoklub Nepomuk v AČR (dá|e jen ,,AMK.) je ve městě významným spo|kem, který již 70 let 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 se aktivně zúčastňuje na svých
historických strojích i nema|ý počet místních obyvate|, meá nimi dokonce i samotní současní
představitelé města. Samotné město Nepomuk je významným partnerem pořádaného podniku.

Sportovní úroveň projektu:
Za dobu pořádání dosavadních 34 ročníků se Nepomucký trojúhe|ník dostal nesmazate|ně do povědomí
všech příznivců motocyklového sportu nejen v České repub|ice, ate i mimo ni. Vysokou sportovní úroveň
podniku zajišt'ují zkušení členové 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 především zájem značného mnoŽství obyvate| Nepomuka a širšího oko|í' pro
které se sta| tento podnik motoristickým svátkem. MnoŽství zúčastněných jezdců na historických
motocyk|ech |áká návštěvníky po oba dny nejen oko|o celé uzavřené trati, ale také do vo|ně přístupného
depa, kde mohou zb|ízka do detai|u obdivovat unikátní stroje i pohovořit s jezdci, mezi nimiŽ je nemá|o
nosite|ů |egendárních jmen motocyk|ového sportu, čímŽ přerůstá sportovní Úroveň akce do úrovně
spo|ečenské. Jednoduše shrnuto, o víkendu, kdy se jede Nepomucký trojúhe|ník, se spo|ečenské dění ve
městě jednoznačně točí ko|em tohoto sportovního podniku.

Návštěvnost projektu:
Díky potřebné a nepodceněné propagaci navštěvuje sportovní podnik Nepomucký trojúhe|ník
kaŽdoročně v obou víkendových dnech tisíc pět set aŽ dva tisíce diváků' coŽ nemá obdoby ve srovnání
s jinými sportovními akcemi ve městě.

Spo|upráce s dalšími subjekty:
Kromě spo|upráce se samotným městem především při přípravě trati a jejím oko|í, úzce spo|upracuje
AMK s č|eny jednotky SDH Nepomuk, kteří pomáhají při podniku se svým technickým vybavením'

Cí|ové skupiny:
Co se týká návštěvníků, sportovní podnik je zaměřen na osoby obou poh|aví bez rozdílu věku, pouze u
aktivních účastníků existuje omezení dané zákonem, kterým je věkový |imit potřebný pro získání
řidičského průkazu'

VyuŽití potenciálu 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 zdjemcŮ z této
strany.

Výše spoluúčasti Žadatele:
S oh|edem na ce|kové nák|ady projektu - uspořádání sportovního podniku, Ve srovnání s maximální
stanovenou výší případně přiznané dotace 20 000'- Kč' je logicky výše spo|uúčasti Žadate|e stanovena
na úrovni 93 o/o'

Výše a druh vstupného:
Vstupné se stanovuje na základě rozhodnutí rady AMK nás|edovně:
Sobota (tréninky) pro dospě|é: 100,- Kč pro děti. 0,- Kč
Nedě|e (závody) pro dospě|é: 100,- Kč pro děti: 50'- Kč



Výdaje závodu NepomucKÝ trojúhelnÍk - silniční závod historických motocyklů a
sajdkár

výdei

plakáty, plakátování
vápno,barva,Latex,mater.na NT
voda
poháry
cestovné
květiny k pomníku
sekt na stupně vítěztt
zápis do kalendáře
upoutávka
měření a zpracování výsledků
dispečink, vysílačky
upozornění pro občany
ubytovríní činovníků
strážni služba
zdravotní zabezpečeni
WC+sanit.tech.
dopravní značení
doprava, převoz slámy
pojistné
vyplacené DPP, vč.odvodů
pásky (2.500 ks)
ZUS
betuín Felicie

6.952,--
3.607,--

470,--
22.880,--
15.209,--

600,--
9.384,--
3.000,--
4.840,--
5.000,--
6.050,--

2r2,--
3.000,--
5.881,--

21.000,--
9.801,--
8.470,--
3.267,--

29.400,--
110.302,--

3.500,--
100,--

2.692.--

Celkem 281.617,--


