
 

  Žádost o poskytnutí podpory 
Malý LEADER pro Místní akční skupinu Hlinecko, z.s. 

pro rok 2018 

1. Datum a hodina přijetí žádosti:*  

2. Registrační číslo žádosti:*  

3. Údaje uvedené v žádosti za MAS Hlinecko 
ověřil:* (jméno pracovníka MAS, podpis) 

 

*vyplní MAS 

Údaje o žadateli 

3. Název žadatele: SK Kometa Hlinsko, zapsaný spolek 

4. Sídlo: U Stadionu 1655, Hlinsko 539 01 

5. Adresa pro doručování (je-li odlišná od 

sídla) 
U Komety 1410, Hlinsko 539 01 

6. IČ: 548 96 031 

7. Statutární zástupce: Štěpánka Drsná 

8. Kontaktní údaje (telefon, e-mail): 609 875 312 

9. Bankovní spojení (číslo účtu a kód 

banky): 
23-985 269 712/6210 

10. Kontaktní osoba: Štěpánka Drsná 

11. Kontaktní údaje (telefon, e-mail): 609 875 312, s.drsna@kometahlinsko.cz 

 

Údaje o projektu 

12. Název projektu: Obnova šaten ragbyového týmu 

13. Popis projektu: 

- Jaké aktivity budou v rámci projektu 
zrealizovány, 

- komu jsou výstupy projektu určeny, 

- přínosy projektu pro žadatele, občany, 
území, komunitní život v obci, apod. 

V rámci projektu budou obnoveny šatny ragbyového 
týmu. Obnova spočívá v položení nové dlažby do dvou 
šaten (rozloha obou šaten je 30 m²) a nákupu 4 lavic 
o délce 2 m a umístění 8 m věšáků na oblečení – 
podobný popis činností a kalkulace je uvedena v příloze 
č. 1 žádosti.   
Výstupy projektu jsou určeny jednak pro členy spolku, 
kteří budou využívat k převlékání a uchovávání osobních 
věcí během tréninků a zápasů žen a mladšího dorostu. 
Dále šatny využijí soupeři domácího týmu. V šatně 
budou probíhat i valné hromady spolku. 
Přínosem pro žadatele bude vytvoření důstojného 
zázemí pro převlékání hráčů a soupeřů domácího týmu 
a vytvoření prostoru pro setkávání členů spolku. Dále 
bude obnovené zázemí reklamou pro náš spolek 
pro občany, díky které můžeme zvýšit počet zájemců o 
náš sport, především ze strany mládeže. 

14. Soulad se Strategií CLLD MAS 
Hlinecko: 

- název opatření SCLLD do kterého 
projekt spadá (viz. příloha č. 1) 

- popis návaznosti projektu na dané 
opatření 

Projekt spadá do opatření 3.5: Občanská vybavenost 
v obcích, neboť se jedná o budování a rozšiřování 
infrastruktury pro volný čas a sport. 
 



 

15. Místo realizace projektu (ulice, číslo 

popisné, obec, katastrální území, číslo 
parcely): 

Ulice a číslo popisné: U Stadionu 1655,  
Obec: Hlinsko 
Katastrální území: Hlinsko v Čechách (okres Chrudim); 
639303 
Číslo parcely: 321/4 

16. Plánované období realizace projektu 
(od-do): 

1. 9. 2018 – 15. 12. 2018 

17. Celkové způsobilé náklady projektu 
v Kč (100%): 

44 890,26 

18. Požadovaná výše neinvestičního 
příspěvku v Kč (70%):  

31 423,18 

19. Spoluúčast žadatele na realizaci 
projektu v Kč (30 %): 

13 467,08 

20. Přílohy žádosti o podporu 

- podrobný položkový rozpočet (vzor 
příloha č. 3) 

- Výpis z katastru nemovitostí, ze kterého 
bude patrné, že předmět realizace 
projektu je ve vlastnictví žadatele. 

- fotodokumentace výchozího stavu 

Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet  
Příloha č. 2 - Výpis z katastru nemovitostí,  
Příloha č. 3 - Fotodokumentace výchozího stavu 
Příloha č. 4 – Fotodokumentace práce s mládeží 

 

Popis výběrových kritérií 
Žadatel uvede popis pouze u kritérií, za která požaduje bodové hodnocení. 

Název kritéria Popis plnění kritéria žadatelem Počet 
bodů* 

21. Velikost obce, ve které je projekt 
realizován (Stav k 31. 12. 2016 dle ČSÚ). 

K 31. 12. 2016 mělo město Hlinsko 9 759 
obyvatel. 

 
 

22. Výstupy projektu podpoří komunitní 
život a spolkovou činnost v obci  

Výstupy podpoří spolkovou činnost obcí tím, 
že bude vybudováno reprezentativní zázemí 
pro činnost spolku, které bude i reklamou 
našeho klubu a podpoří nábor nových členů. 
Dále se stávající členové budou mít prostor 
pro setkání.  

 

23. Výstupy projektu podpoří práci 
s dětmi a mládeží. 

Výstupy projektu podpoří práci s mládeží, 
protože spolek aktivně pracuje s mladými 
hráči, kdy v rámci jeho činnosti funguje 
dorostenecký tým, který je registrovaný v lize 
mladšího dorostu. Spolek dále propaguje svoji 
činnosti i u dalších věkových kategoriích při 
náboru nových členů, který probíhá každý tok 
v září. V příloze č. 4 dokládáme 
fotodokumentaci z naší práce s mládeží. 

 

24. Je realizace projektu určena 
pro neziskovou organizaci, která je 
členem MAS Hlinecko? 

Spolek je členem MAS Hlinecko.  

25. Účastnil se zástupce NNO, 
pro kterého bude obnova nebo údržba 
sloužit alespoň 1x za roky 2016/2017 
Valné hromady MAS Hlinecko? 

Statutární zástupkyně se účastnila valné 
hromady MAS 20. 4. 2017.  

 

*vyplní MAS 



 

Žadatel čestně prohlašuje: 

- že uvedené údaje jsou pravdivé, 

- že má zajištěno spolufinancování projektu ze svého rozpočtu, 

- že v případě poskytnutí podpory projektu bude postupovat podle platného znění Informací 

pro žadatele a příjemce. 

Žadatel podáním žádosti o podporu projektu souhlasí s uveřejněním údajů uvedených v žádosti 

na webových stránkách MAS a dokumentech vydávaných MAS Hlinecko. 

 

 

 

Datum:  15. 11. 2017     Podpis oprávněného zástupce žadatele: 


