VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM VE VYHLÁŠENÝCH PROGRAMECH A FORMULÁŘI

Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl.m.Prahy č.1028 ze dne 25.6.2002
 "Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy                          
v hl.m. Praze pro rok 2003” 
určené pro
        subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

Vyhlášené programy:
I.  	Provoz veřejně přístupných tělovýchovných zařízení (TVZ)
I/1. Provoz plaveckých bazénů
I/2. Provoz zimních stadionů
 	I/3. Provoz ostatních sportovních zařízení
I/4. Příspěvek na pronájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.1.2003 do  31.12.2003
   	I/5. Příspěvek na pronájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.9.2003 do 30.6.2004
 II. 	Odstranění havárií veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
II/1. havárie veřejně přístupných TVZ vzniklé do l4.11.2002
II/2. havárie veřejně přístupných TVZ vzniklé od l.l1.2002 do 14.5.2003
 	II/3. havárie veřejně přístupných TVZ vzniklé od l.5.2003 do 2.10.2003
III.  Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů
IV.  Zkvalitnění povrchů sportovištˇ, která  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově
         IV/1. Zkvalitnění povrchů pro nekrytá (venkovní) sportoviště, která  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a vybavení těchto sportovišť drobnými sportovními zařízeními
         IV/2. Zkvalitnění povrchů tělocvičen a hal, které  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově
V.  Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti     a mládež konané v hl.m. Praze v termínu od l5.3.2003  do 31.10.2003
VI. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti    a mládež konané v hl.m. Praze v termínu od 1.10.2003  do 30.4.2004

Termíny uzávěrek:	14.11.2002 - pro programy I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, III, IV/1, IV/2 a V
14.05.2003 - pro programy I/5, II/2 a VI
02.10.2003 - pro program   II/3
Místo podání žádostí: 1) podatelna Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), Mariánské nám. 2, 
110 00 Praha 1
2) 	podatelna odboru uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy MHMP,
Na Strži 35 a, 140 00 Praha 4
Způsob podání:	osobně nebo poštou (platí datum doručení)
Upozornění:	výše uvedené programy nejsou určeny pro městské části, školy a školská zařízení

PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

- určeno pro žadatele se sídlem v hl.m. Praze
   - v termínu odevzdat ve dvou vyhotoveních žádost o grant hl.m.Prahy (HMP) na předtištěném formuláři   vyplněném ve všech potřebných bodech s požadovanými potvrzeními a zpracovaným projektem 
   - projekt, který nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude do grantového řízení zařazen a předkladateli se nevrací
   - žádosti budou posouzeny komisí Rady HMP (RHMP) pro přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy a návrh na přidělení grantů bude předložen ke schválení RHMP a následně Zastupitelstvu hl.m. Prahy (ZHMP) 
   - přidělení grantu není nárokovou položkou ani se nejedná o správní řízení, z toho důvodu se nelze proti rozhodnutí  o přidělení grantu odvolat
   - až do konečného rozhodnutí o přidělení grantů nebudou poskytovány žádné dílčí informace 
   - grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze jej čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v žádosti o grant za podmínky dodržení finanční spoluúčasti žadatele dle jednotlivých programů 
   - přidělené granty budou vybraným žadatelům uvolňovány formou daru po schválení rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2003 na základě darovací smlouvy uzavřené mezi hl.m. Prahou (dárce) a žadatelem (obdarovaný)
- z daru nelze hradit  mzdy zaměstnanců, náklady na investiční výstavbu - pokud jde o zahajování nových  staveb a nákup pozemků
- dar je nutné vyčerpat pro programy č. I/1, I/2, I/3,I/4, II/1, III,  IV/1,IV/2 a V do 31.12.2003, pro programy II/2 a VI do 30.4.2004, pro program  č.I/5 do 30.6.2004 a pro  program II/3 do 31.10.2004
- zprávu o čerpání daru je obdarovaný povinen předložit na odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy hl.m. Prahy (OMT MHMP) dle přílohy č. 2 darovací smlouvy do 31.1.2004 v programech I/1, I/2, I/3,I/4, II/1, III, IV/1, IV/2 a V a v programech I/5, II/2, II/3 a VI do 3 měsíců od ukončení akce nejpozději však do 30.11.2004 do finanční spoluúčasti žadatele nelze zahrnout bezplatné provedení svépomocných prací
- grant nelze přidělit žadatelům, kteří v uplynulých dvou letech v řádném termínu nepředložili zprávu o čerpání daru nebo při čerpání daru nedodrželi podmínky darovací smlouvy
- přidělením grantu nevzniká obdarovanému právo k užití znaku HMP (podléhá schválení RHMP)
- obdarovaný umožní pověřeným pracovníkům  Magistrátu HMP (MHMP) kontrolu užití daru 
       
Seznámení s výsledky grantového řízení po schválení RHMP nebo ZHMP:
- písemně bez zdůvodnění na adresu žadatele do 30 dnů po schválení
- na OMT MHMP
- na internetové adrese www.praha-mesto.cz /chci vědět /výchova a  vzdělání / granty

Konzultační středisko ke zpracování projektů: OMT MHMP - odd. tělovýchovy, Na Strži 35a, Praha 4    
Po – Čt   od 8.00 do 12.00 hod.                   od 13.00 do 16.00 hod. 
	Pá           od 8.00 do 12.00 hod.   

Kontaktní osoby: Michal Hanžlík,   tel: 3600 5913
	Romana Beková, tel: 3600 5914
  	Jana Knotková, vedoucí oddělení TV, tel: 3600 5907
   e-maily: jmeno.prijmeni@cityofprague.cz






I.  Provoz veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
I/1.  Provoz krytých plaveckých bazénů v hl.m. Praze v roce 2003
Cíl programu:
udržení plaveckých bazénů v Praze v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu a vodného, stočného v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost na jednotlivých bazénech v hl.m. Praze, (u plaveckých bazénů hotelového typu je hodinou pro veřejnost myšlena organizovaná veřejnost = školy, plavecká škola, cvičení zdravotně postižených občanů)
Určení:
provozovatelům krytých plaveckých bazénů v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let)
- přesný popis TVZ
- celosezónní provoz 
- řádné vyplnění přílohy č.1 – plavecké bazény
- písemná garance provozovatele o hodinách plavání pro volně příchozí veřejnost, a to: 
týdně v rozsahu celkem 10 hod. dopoledne a 10 hod. odpoledne ve dnech Po - Pá
a celkem 12 hod. v době od 8.00 do 20.00 hod. ve dnech So a Ne
Poznámka
- není určeno pro otevřená koupaliště

I/2. Provoz zimních stadionů v hl.m. Praze v roce 2003
Cíl programu:
udržení zimních stadionů v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu a vodného, stočného v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejné bruslení (volně příchozí veřejnost, žáci škol v rámci hodin TV, s výjimkou hokejových tříd) na jednotlivých zimních stadionech v hl.m. Praze
Určení:
provozovatelům zimních stadionů v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let)
- přesný popis TVZ
- celosezónní provoz
- řádné vyplnění přílohy č.2 – zimní stadiony
- písemná garance provozovatele o dodržení minimálního rozsahu hodin pro veřejné bruslení, tj.min. 10 hod týdně pro žáky škol v době od 8.00-13.00 hod a 1 krát týdně 2 hod. pro veřejné bruslení v době od 16.00 do 20.00 hod (uveďte konkrétní den a čas), So a Ne 2 hod. denně v době od 8.00 – 20.00 hod
Poznámka
- není určeno  pro provozovatele ZS, jejichž mužstvo hraje hokejovou extraligu dospělých.

I/3. Provoz ostatních tělovýchovných zařízení v hl.m.Praze v roce 2003
Cíl programu:
udržení ostatních tělovýchovných zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu a vodného, stočného atd.v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost v tělovýchovných zařízeních v hl.m. Praze, hodinou pro veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = děti a mládež, cvičení zdravotně postižených občanů

Určení:
občanským sdružením provozujícím tělovýchovná zařízení nekomerčního charakteru v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let)
- přesný popis TVZ
- celosezónní provoz
-  řádné vyplnění přílohy č.3 – ostatní tělovýchovná zařízení 

I/4. Příspěvek na pronájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.1.2003 do    31.12.2003
Cíl programu:
podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže 
Určení:
občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze, která nevlastní ani neprovozují vlastní tělovýchovné zařízení, není určeno pro MČ školy a školská zařízení
Podmínky 
- čestné prohlášení, že sdružení nevlastní ani neprovozuje konkrétní tělovýchovné zařízení, na které je žádost podána, a že přidělený grant bude využit výhradně na pronájmy pro děti a mládež.
- řádné vyplnění přílohy č.4 – formulář na pronájmy TVZ
- uvést počet dětí a mládeže v oddílech, pro které je pronájem sjednán
- celosezónní činnost
- přehled hospodaření žadatele (příjmy, výdaje) za listopad 2001 až říjen 2002 
- kopii nájemní smlouvy uzavřené na období 1.1.2003 do 31.12.2003, případně na dílčí období v tomto časovém úseku, doloží obdarovaný při podpisu darovací  smlouvy, v případě, že výše uvedená kopie nebude doložena, stává se přidělení grantu bezpředmětné a darovací smlouva nebude uzavřena
- u nájemních smluv uzavřených na školní rok 2002/2003 lze žádat pouze na období od ledna do června 2003
- ze znění nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o pronájem TVZ pro oddíly dětí a mládeže, v jakém počtu hodin, za kolik Kč/hod. pronájmu a celková částka, pokud v nájemní smlouvě tyto údaje nejsou uvedeny, je žadatel povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením 

I/5. Příspěvek na pronájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.9.2003 do 30.6.2004
Cíl programu:
podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže 
Určení:
občanským  sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy  v hl.m. Praze, která nevlastní ani neprovozují vlastní tělovýchovné zařízení, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- čestné prohlášení, že sdružení nevlastní ani neprovozuje konkrétní tělovýchovné zařízení, na které je žádost podána, a že přidělený grant bude využit výhradně na pronájmy pro děti a mládež.
- řádné vyplnění přílohy č.4 – formulář na pronájmy TVZ
- uvést oddíly a počet dětí a mládeže v nich, pro které je pronájem sjednán
- celosezónní činnost
- kopii nájemní smlouvy uzavřené na období 1.1.2003 do 31.12.2003, případně na dílčí období v tomto časovém úseku, doloží obdarovaný při podpisu darovací  smlouvy, v případě, že výše uvedená kopie nebude doložena, stává se přidělení grantu bezpředmětné a darovací smlouva nebude uzavřena
- ze znění nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o pronájem TVZ pro oddíly dětí a mládeže, v jakém počtu hodin, za kolik Kč/hod. pronájmu a celková částka, pokud tam tyto údaje nejsou, je žadatel povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením
- přehled hospodaření žadatele (příjmy, výdaje) za květen 2002 až duben 2003

II. Odstranění havárií veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
II/l.Odstranění havárií vzniklých na veřejně přístupných sportovištích do l4.l1.2002
Cíl programu:
zabránění nucenému zneprovoznění veřejně přístupných sportovišť z důvodu havarijního stavu 
Určení:
provozovatelům veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- doložení havarijního stavu TVZ zápisem ze stavebního odboru MČ, hygienické stanice nebo posudkem            autorizovaného znalce v oboru
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let) 
- celosezónní provoz pro veřejnost
- přesný popis TVZ
- přehled hospodaření  žadatele za listopad 2001 až říjen 2002 (položkově příjmy a výdaje)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 15% celkových nákladů 
  (tzn. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 85%)

II/2. Odstranění havárií vzniklých na veřejně přístupných sportovištích v termínu od 1.11.2002 do 14.5.2003
Cíl programu:
zabránění nucenému zneprovoznění veřejně přístupných sportovišť z důvodu havarijního stavu 
Určení:
provozovatelům veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky 
- doložení havarijního stavu TVZ zápisem ze stavebního odboru MČ, hygienické stanice nebo posudkem   autorizovaného znalce v oboru
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let) 
- celosezónní provoz pro veřejnost
- přesný popis TVZ
- přehled hospodaření  žadatele za rok 2002 (položkově příjmy a výdaje)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 15%  celkových nákladů 
   (t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 85%)



II/3. Odstranění havárií vzniklých na veřejně přístupných sportovištích v termínu od l.5.2003 do 2.10.2003
Cíl programu:
zabránění nucenému zneprovoznění veřejně přístupných sportovišť z důvodu havarijního stavu
Určení:
provozovatelům veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy             a školská zařízení
Podmínky
- doložení havarijního stavu TVZ zápisem ze stavebního odboru MČ, hygienické stanice nebo posudkem autorizovaného znalce v oboru
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ( min. 5 let) 
- celosezónní provoz pro veřejnost 
- přesný popis TVZ
- přehled hospodaření  žadatele za rok 2002 (položkově příjmy a výdaje)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 15%  celkových nákladů  (t.j. maximální    
  finanční podíl vyhlašovatele je 85%)
 
III.  Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů
Tento grant se týká následujících úsporných opatření:
čerpadla – tepelná čerpadla - dávkování - dvojí využití vody - vlastní zdroj vody - úsporné sprchy - membránová separace - rekuperace tepla z vody a vzduchotechniky - kotle a hořáky - kogenerace 
Ostatní úsporná opatření jsou možná dle vnitřních potřeb provozovatele po schválení odbornou komisí posuzující granty.
Cíl programu:
snížení provozních nákladů plaveckých bazénů v hl.m.Praze
Určení:
provozovatelům PB v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let) 
- přesný popis TVZ
- vyčíslení finanční úspory v Kč/rok po provedení úsporných technologických opatření
- řádné vyplnění přílohy č.1 – plavecké bazény
- minimální rozměr plaveckého bazénu 10 x 5 m
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20% celkových nákladů 
  (t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 80%)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu pěti let
- písemná garance provozovatele o hodinách plavání pro volně příchozí veřejnost, a to: 
týdně v rozsahu celkem 10 hod. dopoledne a 10 hod. odpoledne ve dnech Po - Pá
a celkem 12 hod. v době od 8.00 do 20.00 hod. ve dnech So a Ne
Poznámka
- není určeno pro otevřená koupaliště v hl.m.Praze

IV. Zkvalitnění povrchů sportovištˇ, která  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově
IV/1. Zkvalitnění povrchů pro nekrytá (venkovní) sportoviště, která  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a vybavení těchto sportovišť drobnými sportovními zařízeními
Cíl programu:
1. Zkvalitnění stávajících ploch TVZ.
2. Zvýšení počtu sportovišť s vyhovujícími povrchy.
Určení:
občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy          a školská zařízení
Podmínky
- zajistit údržbu a dozor po dobu provozu hřiště
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let) 
- doložení efektivnosti využití TVZ pro veřejnost a oddíly dětí a mládeže
- současný stav všech sportovišť (rozměry, povrch, vybavení - jejich situační plánek se zvýrazněním hřiště dle projektu)
- bude-li projekt obsahovat úpravu více různých sportovních ploch v rámci jednoho TVZ, je nutné zpracovat finanční rozvahu na jednotlivé plochy
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20% celkových nákladů 
(t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 80%)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení pro veřejnost minimálně po dobu 5 let
- označení, že sportoviště bylo rekonstruováno v rámci grantů hl.m.Prahy

IV/2. Zkvalitnění povrchů tělocvičen a sportovních hal,  které  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově
Cíl programu:
1. Zkvalitnění stávajících ploch TVZ.
2. Zvýšení počtu sportovišť s vyhovujícími povrchy.
Určení:
občanským  sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze, není určeno pro MČ, školy         a školská zařízení
Podmínky
- zajistit údržbu a dozor po dobu provozu TVZ (tělocvičny,haly)
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu TVZ ( min. 5 let) 
- doložení efektivnosti využití TVZ pro veřejnost a oddíly dětí a mládeže
- současný stav sportoviště (rozměry, povrch, vybavení)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20% celkových nákladů 
(t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 80%)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení pro veřejnost minimálně po  dobu 5 let
- označení, že sportoviště bylo rekonstruováno v rámci grantů hl.m.Prahy
  - bude-li projekt obsahovat úpravu více různých sportovních ploch v rámci jednoho TVZ, je nutné zpracovat finanční rozvahu na jednotlivé plochy
V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na 	děti a mládež konané v Praze v termínu od 15.3.2003 do 31.10.2003
Cíl programu:
podpora realizace sportovních akcí se zaměřením na děti a mládež 
Určení:
občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze do úrovně pražských svazů, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky
- zajistit finanční prostředky žadatelem ve výši minimálně 40% celkových nákladů (t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 60%)
- v rámci položkového rozpočtu podrobněji rozepsat celkový požadavek na věcné ceny (množství, cena /ks atd.) 
- v rámci položkového rozpočtu podrobněji rozepsat celkový požadavek na pronájmy (počet hodin, cena / hod.   pronájmu) 
-  uvést přesné datum, hodinu a místo konání
- přiložit přehled akcí pořádaných žadatelem pro děti a mládež v roce 2002
- propagace hl.m. Prahy hlavním pořadatelem (v tiskovinách, programech, TV atd.)  
Poznámka
- není určeno na pořádání ME, MS, evropských a světových pohárů

VI.  Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na  děti a   mládež konané v Praze v termínu od 1.10.2003 do 30.4.2004
Cíl programu:
podpora realizace sportovních akcí se zaměřením především na děti a mládež
Určení:
občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze do úrovně pražských svazů, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení
Podmínky
- zajistit finanční prostředky žadatelem ve výši minimálně 40%  celkových nákladů 
(t.j. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 60%)
- v rámci položkového rozpočtu podrobněji rozepsat celkový požadavek na věcné ceny (množství, cena /ks atd.) 
- v rámci položkového rozpočtu podrobněji rozepsat celkový požadavek na pronájmy (počet hodin, cena/hod. pronájmu) 
-  uvést přesné datum, hodinu a místo konání
- přiložit přehled akcí pořádaných žadatelem pro děti a mládež v roce 2002
- propagace hl.m. Prahy hlavním pořadatelem (v tiskovinách, programech, TV atd.)
Poznámka
- není určeno na pořádání ME, MS, evropských a světových pohárů








Příloha č.1	
PLAVECKÉ BAZÉNY
(vyplňuje provozovatel)

Název provozovatele PB:	________________________________________________
Rozměry PB :			________________________________________________
________________________________________________
Celkové náklady na provoz v roce 2002 v Kč
		z toho vybrané
	   celkem 	     energie          vodné,stočné	   údržba	    mzdy	
skutečné náklady I.–X.02	__________	___________	_________	_________	__________
předpokládané náklady	__________	___________	_________	_________	__________
	XI. a XII.02
Celkem	__________	___________	_________	_________	__________
Neuhrazené provozní platby po termínu splatnosti
k 30.10.02:	______________________________________________

PŘEHLED PROVOZNÍCH HODIN ZA NÍŽE UVEDENÉ MĚSÍCE

Počet hodin:	  pro vl.              pro výuku	  pro veřejnost	   závody      počet hod.	  počet osob,
	      	  členy         MŠ   ZŠ   SŠ   VŠ 		             a jiné akce      celkem   které navšt PB
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- uveďte, o jaké závody a akce se jednalo:


- pokud byl PB uzavřen, uveďte důvod:

- u PB hotelového typu je hodinou pro veřejnost myšlena organizovaná veřejnost – školy, plavecká škola,   cvičení zdravotně postižených občanů                     VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM VE VYHLÁŠENÝCH PROGRAMECH A FORMULÁŘI
Příloha č.1
Provozní hodiny			letní		/	zimní provoz (datum)
       				  od           do				od           do
Po - Pá			
SO - Ne
Vstupné v roce 2002:			1hod	  2hod	   celodenní      permanentky
                      				_____    _____    ________      ___________
Příjmy ze vstupného	XI.a XII. 01	____________
	I. – X. 02	____________		
	celkem	____________

Cena pronájmu/hod v roce 2002:	celého bazénu	          jedné dráhy	     více drah
školy				             ______________     ______________      ____________
veřejnost				______________     ______________      ____________
vlastní členové atd.:      		             ______________     ______________      ____________
Příjmy z pronájmu PB  XI.a XII. 01	______________
	I. – X. 02	______________
 	celkem	______________
Jiné aktivity provozované v rámci komplexu PB :	_____________________________
_______________________________________________________________________________
Příjmy z těchto aktivit  XI.a XII. 01	_______________
	I. – X. 02	_______________
 	celkem	_______________

Celkové příjmy z provozu PB XI., XII. 01 	_______________
	I. – X. 02	_______________

Potvrzujeme, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a týkají se výhradně provozu plaveckého bazénu v r. 2001a 2002.
Dále potvrzujeme, že v případě uvedení nesprávných a nepravdivých údajů přidělený grant obratem vrátíme na účet hl.m. Prahy.

Jméno a podpis dvou oprávněných zástupců provozovatele : ___________________________                              ___________________________	

Razítko provozovatele :  ____________________________

Vyhotovil :   ____________________		podpis:     _____________________	
dne :             ____________________		telefon :    _____________________
Příloha č.2	
ZIMNÍ STADIONY
(vyplňuje provozovatel)

Název provozovatele ZS: ________________________________________________
Rozměry ZS :                   ________________________________________________
			   ________________________________________________
Celkové náklady na provoz v roce 2002 v Kč
		z toho vybrané
	  celkem 	     energie         vodné,stočné	   údržba	    mzdy	
skutečné náklady I.–X.02	__________	___________	_________	_________	__________
předpokládané náklady	__________	___________	_________	_________	__________
	XI. a XII.02
Celkem	__________	___________	_________	_________	__________
Neuhrazené provozní platby po termínu splatnosti
k 30.10.02:	______________________________________________

PŘEHLED PROVOZNÍCH HODIN ZA NÍŽE UVEDENÉ MĚSÍCE

Počet hodin	   pro vl.             pro výuku	  pro veřejnost	  turnaje       počet hod.	  počet osob
	      	   členy       MŠ    ZŠ    SŠ   VŠ 		             a jiné akce      celkem   
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- uveďte, o jaké turnaje a akce se jednalo:


- pokud byl ZS uzavřen, uveďte důvod:






Příloha č.2

Přehled hodin pro veřejné bruslení				 
		          žáci škol					      volně příchozí veřejnost	
	rozpis hodin	průměrná návštěvnost	rozpis hodin	průměrná návštěvnost
Po - Pá
So - Ne
Vstupné v roce 2002:		             _____________________________________________
Příjmy ze vstupného	XI.a XII. 01	____________
	I. – X. 02	____________		
	celkem	____________
Cena pronájmu ZS v roce 2002:  	      na 1 hod		na půl dne	      celý den
školy				             ______________     ______________      ____________
veřejnost				______________     ______________      ____________
vlastní členové atd.:      		             ______________     ______________      ____________
Příjmy z pronájmu ZS  XI.a XII. 01	______________
	I. – X. 02	______________
 	celkem	______________
Jiné aktivity provozované v rámci komplexu ZS :	_____________________________
_______________________________________________________________________________
Příjmy z těchto aktivit  XI.a XII. 01	_______________
	I. – X. 02	_______________
 	celkem	_______________

Celkové příjmy z provozu ZS XI., XII. 01 a I. – X. 02	_______________



Potvrzujeme, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a týkají se výhradně provozu zimního 
stadionu v r. 2001a 2002.
Dále potvrzujeme, že v případě uvedení nesprávných a nepravdivých údajů, přidělený grant obratem 
vrátíme na účet hl.m. Prahy.

Jméno a podpis dvou oprávněných zástupců provozovatele : ___________________________                              ___________________________

Razítko provozovatele :  ____________________________

Vyhotovil :   ____________________		podpis:     _____________________	
dne :             ____________________		telefon :    _____________________





Příloha č.3	
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ  ZAŘÍZENÍ
(vyplňuje provozovatel)

Název provozovatele TVZ:     ________________________________________________
Identifikace TVZ:	________________________________________________
Rozměry TVZ :                        ________________________________________________
	________________________________________________

Celkové náklady na provoz v roce 2002 v tis. Kč	
		z toho vybrané
	   celkem 	     energie         vodné,stočné	   údržba	    mzdy	
skutečné náklady I.–X.02	__________	___________	_________	_________	__________
předpokládané náklady	__________	___________	_________	_________	__________
	XI. a XII.02
Celkem	__________	___________	_________	_________	__________
Neuhrazené provozní platby po termínu splatnosti
k 30.10.02:	______________________________________________

	PŘEHLED PROVOZNÍCH HODIN ZA NÍŽE UVEDENÉ MĚSÍCE

Počet hodin	   pro vl.            pro výuku	 pro veřejnost	  turnaje       počet hod.	 počet osob
	      	   členy       MŠ   ZŠ    SŠ   VŠ 		             a jiné akce     celkem   
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- uveďte, o jaké turnaje a akce se jednalo:


- pokud bylo TVZ uzavřeno, uveďte důvod:



Příloha č.3



Cena pronájmu TVZ v roce 2002 v Kč:	       na 1 hod		celý den

školy				             ______________     ______________     
veřejnost				______________     ______________     
vlastní členové atd.:      			______________     ______________     

Příjmy z pronájmu TVZ v tis. Kč
                                      XI.01 - X. 02	______________
                                      celkem               ______________

Jiné aktivity provozované v rámci komplexu TVZ :          ____________________________

___________________________________________________________________________

Příjmy z těchto aktivit  XI.a XII. 01	_______________
	I. – X. 02	_______________
 	celkem	_______________




Potvrzujeme, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a týkají se výhradně provozu TVZ 
v r. 2001a 2002.
Dále potvrzujeme, že v případě uvedení nesprávných a nepravdivých údajů, přidělený grant obratem
vrátíme na účet hl.m. Prahy.

Jméno a podpis dvou oprávněných zástupců provozovatele :         ___________________________                              ___________________________


Razítko provozovatele :  ____________________________


Vyhotovil :   ____________________		podpis:     _____________________	
dne :             ____________________		telefon :    _____________________




Příloha č. 4

Formulář k žádosti o grant hl. m. Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2003



Název tělovýchovné organizace:    
Sportovní odvětví:

Adresa:




Název pronajímatele tělovýchovného zařízení:  

Adresa:





Osoba oprávněná jednat za žadatele:
Kontakt:





Období, na které bude/byla uzavřena smlouva:
Cena pronájmu za 1 hodinu:
Počet hodin pronájmu za celé období:



Celková cena:    


Toto potvrzení je vydáno pouze pro potřeby podání žádosti o grant na odboru uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy MHMP.



V Praze dne: 






        razítko a podpis tělovýchovné jednoty                             razítko a podpis pronajímatele
	







Příloha č.4 

Formulář k žádosti na pronájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže

Název tělovýchovné organizace: _______________________________________________
 
Sportovní odvětví:__________________________________________________________



Adresa:



Název pronajímatele tělovýchovného zařízení:         ________________________________


Adresa:



Osoba oprávněná jednat za pronajímatele:                _______________________________

Kontakt:	                                                             _______________________________

Období, na které bude/byla uzavřena smlouva:         _______________________________

Cena pronájmu za 1 hodinu:                                       _______________________________

Počet hodin pronájmu za celé období:                        ______________________________

Celková cena:						    ______________________________

Toto potvrzení je vydáno pouze pro potřeby podání žádosti o grant hl.m.Prahy v oblasti sportu                 
 a  tělovýchovy.

V Praze dne:







     razítko a podpis tělovýchovné jednoty                        razítko a podpis pronajímatele
	

