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Žádost o programovou dotací na podporu spolkové činnosti z rozpočtu
Města Roztoky, na období roku 2016

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby - žadatele:
T.K. Draci Roztoky

Datum narozeni(vyplňuje pouze fyzická osoba)'kl

Adresa bydliště/sídla: Lidická 1017, Roztoky

lčróy/o-//p ídě/eno;*: 6736i242 j ll 12. 2015 l ©y: j/
E-mail: oma rek@volny.cz l Č€1:: l UU4dw zack
Telefon: 777 793 737
Web: www.draciroztoky.cz

Bankovní spojení: 159565185/0300

Požadovaná částka v Kč: 25 000

Učel použití dotace:
Nákup turistických stanů, pomůcky na lanové hrátky , příspěvek na akce pro veřejnost,
čištění a impregance tee-pe. Více viz příloha

l Faěstský úřad
Roztoky

Vyplňuje pouze právnická osoba'k

Osoby odpovědné za podání žádosti a právní důvod zastoupení:
Ondřej Marek , vedoucí
Statutárná zástupce pobočného spolku dle registračního listu vydaného 22.7. 1997 Českou
tábornickou unií

Identifikace osob s podílem v právnické osobě: žádné

Identifikace osob s přímým podílem v právnické osobě a výše tohoto podílu: žádné



Seznam příloh žádosti

l Náklady na činnost organizace v minulém roce cca 150000 Kč

2. Rozpis členské základny s uvedením počtu dospělých a dětív procentech
V roce 2015 máme 53 členů z toho je 7 členů, tj.13% starších 18 let.

3 P\ná mac {v případě zastoupení na základě plné mocij*

4. Další vyjádření nebo přílohy k žádosti o dotaci rvo//te/né, prosím rozep/šfej+
Stručný popis činnosti(projektu), na kterou je dotace žádána:

Turistické stany 2x 5000,-..............10 000 KČ

vzhledem ke stále se zvětšujícímu počtu členů, bychom rádi pokračovali v postupné obnově našich
turistických stanů. Využíváme je odjara až do podzimu, především na vodácká a pěší putování. Loni
jsme několik stanů pořídili a v roce 201 6 bychom s obnovou našich stanů rádi pokračovali nákupem
dvou stanů pro tři osoby á cca 5000 Kč.

Nákup materiálu na lanové hrátky. 13 000 KČ

Rádi bychom rozšířili naši nabídku aktivit pro členy oddílu i pro další děti a mládež na akcích pro
veřejnost o lanové hrádky. K tomu bychom rádi nakoupili potřebný mclteriál. Jednalo by se o lana
vyrobené z polypropylenové pásky, pletené, bezjádra, samosvorné, jistící lana statickó, jistící a
ochranné pomůcky. Rádi bychom i dva z našich vedoucích vyslali na kurz stavby takových překážek

Příspěvek na akce pro veřejnost ,2 000 KČ

Náš klub připravuje dvě pravidelné akce pro dětskou ,,veřejnost" a to Drakiádu a Kuličkiádu.
Příspěvek bude použit na zajištění propagace, spotřebního materiálu a upomínkových plakótků pro
účas tník y.

Čištení a impregnace táborových stanů: 10 000 Kč

Některé z našich táborových stanů jsou více jak 15 let staré a proto bychom letos ty nejstarší, ještě
použitelné, nechaly profesionálně vyčistit a obnovitjejich impregnaci. čistění a impregnace
prodlužujíživotnost stanů. Za uvedenou částku, by měly být ošetřeny přibližně 3 tee-pe, což je ta
nejpotřebnější část naší výbavy.

Celkem 35 000 KČ

Celkem požadavek na dotaci ve výši 75% .26 250 KČ



/
Prohlášení žadatele:

Souhlasím, aby moje žádost o programovou dotaci včetně příloh byla zve
stránkách Města Roztoky.

Datum vyhotovení žádosti:
lO.12. 2015
Podpis žadatele/osoby zastupuiící žadatele frazítko):

řejněna na webových

@


