
V letošním roce pokračujeme na dalších úpravách v rámci celého areálu.
Rozpočet investic na rok 2022

Položka
výměna oken a dveří
nákup traktoru na sekání
trávy

h

kamerový systém

ÍČástka " " Poznámka

270.000,- KČ materiál, práce

100.000,- KČ

50.000,- KČ ochrana objektu
(vandalství)

P —

osvětleni 66.000,- KČ

vstup na čip 70.000,- Kč

wiň SÍt' po celém objektu 50.000,- kč

Celkem 606.000,- KČ

monitorování osob
vstupujÍcÍch do objektu

Požadovaná dotace Činí 300.000,- KČ tedy polovina nákladů na plánovanou
realizaci. zbylých 50 % bude kryto z vlastních zdrojů naši jednoty, popř jiných
dotačních titulů {stejně jako další náklady na provoz a nezbytné investice).
Pozitivní zprávou na závěr je, že i přes zprávy ze sdělovacích prostředků či okolních
jednot ohledně k|esajÍcÍho počtu zájemců o sport, tak musíme říci, že nejen
narůstajÍcÍ členská základna, ale i dobrý ohlas mezi chaberskými občany svědčí o
dobře odvedené práci, o zájmu chaberských občanů nejen o sortovnívyžití, ale
také o kulturně-společenské dění. Rádi bychom nadále pokračovali v obohaceni
infrastruktury naši městské části a přispívali tak k jejímu rozvoji.

V Praze dne 25.4.2022
Zpracoval:
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Důvodová zpráva k žádosti o dotaci na investiční a neinvestiční
dotaci ze dne 25. 04. 2022

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Chabry si dovoluje požádat o dotaci na úhradu
části nákladů na zabezpečení provozu areálu, plánovanou a pokračujÍcÍ investiční

činnost.
Důvodem této žádosti jsou aspekty spojené se zvýšením cen energií a materiálů,
které se zásadní měrou dotýkají hospodařeni naší jednoty:

· Nezbytná úhrada fixních nákladů na provoz
· PokračujÍcÍ investiční činnost
· zrušení pronájmů ve prospěch zavedení nových cvičebních lekcí v rámci

rozšÍřenj členské základny dětí
Rozpočet energií, nezbytné údržby a investice pro rok 2022

Položka Částka Poznámka

Elektřina, voda, plyn 180.000,- KČ

Údržba a běžné provozní 387.000,- KČ

náklay areálu, drobné

opravy

Celkem 567.000,- KČ

' Elektřina, ohřev vody,
topení

revize, údržba trávniku a
vnějších ploch, úpravy a
údržba kurtu, drobné
rekonstrukce

výše uvedené náklady nezahrnují další náklady naší jednoty spojené s jeho
činností (sportovní vybavení a jeho obměna, odměny trenérům a cvičitelům, ceny
do soutěží, náklady na zajištěni společenských akcí apod.)
Současně Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabr'y pokračuje ve zvelebování svého
areálu a přHehlYch budov, které slouží nejen členům TJ Sokol Dolní Chabry, ale
široké veřejnosti naši městské části. Našim cílem je propojit nejen sportovní, ale i
kulturní dění v chaberské městské části a jejího okolí.


