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ŽÁoosT o DoTAcI
z dotačního programu města Nepomuk pro rok 2016

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

1. NÁZEV PRoJEKTU:
KRAJSKY HALOVY P ORVRT

2. lNFoRMAcE o ŽRoRtetI:
Název Žadate|e: ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk

Právní forma: tČo: 49184318

Kontaktní informace
(sídlo):

Obec: Nepomuk PSČ: l 33501

U|ice a čp: Nám. A' Němejce 72

Telefon: 732 251 955
E-mail: crs-nepomuk@email.cz

Webové stránky:
www. mo-nepomuk.webnode. cz, www. rvbarskv-
krouzek-mo-nepomuk.webnode. cz

Jméno, příjmení a funkce
statutárního zástuoce

Ing. Jaros|av Somo|ík, předseda

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu: 13.3'2016 Soko|ovna Nepomuk

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

ČRs, z's., Mo Nepomuk je nezisková organizace, která se orientuje na rybolov, hospodaření na
svěřených revírech, pořádání ku|turně sportovních akcí a výchovy m|ádeŽe.

V rámci výchovy m|ádeŽe ve sportovním duchu se naši mladí ě|enové v rybářském krouŽku připravují na
závody v rybo|ovné technice (hody na terče zátěŽí) a zúěastňují se závodŮ konaných v celém
Západočeském kraji.

V |etošním roce jsme se stali, jiŽ druhým rokem, pořadate|ijarního ko|a Krajského ha|ového přeboru
v rybo|ovné technice m|ádeŽe. Na tyto závody se sjíŽdí závodníci z ce|ého Západočeského kraje. Mezi
nimijsou i mistři republiky v této discip|íně a m|adí nadějnízávodníci.

Ce|kový počet závodníků v kategoriích Žáků, Žákyň a juniorů ěiní oko|o 45 účastníků.

Akce přispívá ke k|adné propagaci města Nepomuk a ke zpestření spo|kových udá|ostí ve městě.

PoŽadovaná částka: 2 000Kč



Pří|oha č' 1

4. cELKoVÝ RozPočer 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 potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, pravdivé a úplné.

Datum: i[.2 zoc
podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e

Administrátorka Programu:
Mgr. B|anka Čubrová - odbor finanční, majetkový a ško|ství MÚ Nepomuk, b|anka.cubrova(ourad-nepomuk.cz' te|: 371 57g742

Po|oŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednot|ivých po|oŽek např. honoráře,
pronájmy' technické zabezpečení,

doprava, atd.)

Kě

Zádáno z Programu ostatní zdroje
financování Celkem

Pronájem Soko|ovny 500Kč 500Kč 1 000kč

občerstvení 0Kč 1 000Kč 1 000Kč

Ceny pro vítěze 940Kč 9 060Kč 10 000Kč

Medai|e a poháry 560Kč 640Kč 1 200Kč

CELKEM 2 000Kč 1í 200Kč í3 200Kě
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