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název odboru 

Žádost o dotaci 
číslo žádosti (vyplní správce fondu) 

odbor KH   

 

Identifikace žadatele 

Název/ Jméno Nadační fond RFA Ústeckého kraje Právní forma  Nadační fond 

Ulice Masarykova 633/318 IČ/ DIČ/ RČ  06588689 

Obec  Ústí nad Labem Telefon  737688888 

PSČ 400 01  Používané účetní období  2020 

Bankovní spojení 

Název banky Česká spořitelna a.s.  
Kód banky 0800  

Číslo účtu 5162926319  

Osoba zastupující právnickou osobu 

Jméno  Mgr. Rudolf Řepka LL.M. Telefon  737688888 

funkce Předseda správní rady  E-mail  rudirepka@seznam.cz 

Právní důvod zastoupení - jmenování nebo volba příslušným orgánem 

 Zvolen 04.12.2017 

Identifikace zřizovatele (pouze pro příspěvkové organizace obcí) 

Název   Název banky   

IČ/ DIČ   Číslo účtu/ Kód banky   

Osoba odpovědná za zpracování žádosti 

Jméno  Ing. Eva Kasalová Telefon  723588595 

Funkce  účetní E-mail eva_kasalova@centrum.cz 

Osoba odpovědná za realizaci projektu 

Jméno  Radek Šilhan Telefon  603179311 

Funkce  Manažer fotbalové Akademie E-mail radek.silhan@rfauk.cz 

Název projektu Typ projektu (zaškrtněte) 

podpora Regionální fotbalové Akademie
  

investiční neinvestiční 

  
Popis projektu - účel 

 Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje je jedna z devíti akademií v České republice. Vychovává 50 nejlepších 

fotbalistů Ústeckého kraje. Činnost spočívá ve všestranném  profesionálním přístupu, cílem je výchova akademiků pro 

reprezentaci na národních a mezinárodních akcích. Hráči se účastní každý týden během školního roku 8 tréninkových 

jednotek na fotbalových stadionech a dalších sportovních aktivit. Dotace je požadována na úhradu pronájmu sportovních 

areálů, dopravu akademiků na tréninky a další akce a na služby sportovního lékaře. 

Odůvodnění projektu (výchozí situace vedoucí k podání žádosti) 

Činnost Akademie je spolufinancována mnoha subjekty, které se přímo či nepřímo podílí na nákladech spojených s provozem. 

Dalším zdrojem jsou měsíční příspěvky rodičů ve výši 1000,- Kč / žáka / měsíc. Tyto prostředky však nepokryjí veškeré nutné 

výdaje.  

Výstupy projektu (uveďte konktrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) 

 Výstupem projektu je plnohodnotné zabezpečení chodu Akademie a splnění všech standardů, které mají i ostatní Akademie. 

Datum konání akce/ akcí Místo konání akce (město/ obec/ mikroregion) 

2020  Teplice, Srbice, Modlany 

Termín finančního ukončení projektu (proplacení všech faktur a účetních dokladů, kolaudace, atd.) 

31.12.2020  

Náklady podle druhu výdajů (plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH) 

Požadovaná částka  250000 Kč Celkové náklady  250000 Kč 

Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka 100,00 % 
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Nákladový rozpočet projektu a specifikace 

využití poskytnutého příspěvku            

položka částka z toho dotace 

INVESTIČNÍ ČÁST     

      

      

      

      

      

NEINVESTIČNÍ ČÁST     

 Pronájem hřišť  100000  100000  

 Doprava na tréninky, utkání, turnaje  120000  120000 

Služby sportovního lékaře    30000    30000 

      

      

      

SOUČET   0 Kč 0 Kč 

Další příspěvatelé, sponzoři, vlastní prostředky, předpokládané příjmy projektu 

Druh příjmu Částka 

    

    

    

   

    

   

    

Soupis projektů realizovaných s přispěním Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let 

Název akce/ činnosti Datum (rok) Poskytnutá částka  

18/SML2843/SOPD/SPRP  Podpora Regionální fotbalové 

akademie ÚK 
 2018  500000 

18/SML3710/SOPD/KH Podpora Regionální fotbalové 

akademie Ústeckého kraje  
 2018  250000 

19/SML2115/SOPD/KH Podpora regionální fotbalové 

akademie  
 2019  250000 

 19/SML3634/SoPD/SPRP Podpora tréninkových jednotek RA 

ÚK 
 2019  200000 

     
     

      

Prohlášení statutárního zástupce žadatele 

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční 

prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil s podmínkami poskytnutí 

dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu. 

  Datum a podpis statutárního zástupce, razítko 

Povinné přílohy: 

1. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v 

rozhodném období. 

2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti. 

3. Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem subjektu navenek a dále pak kopii 

vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace. Výpis z nadačního rejstříku + Statut. 

4. Kopie Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu 

5. Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře 
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6. Další přílohy vyžádané správcem Fondu ÚK 

 






