
 

 

Příloha č. 2  

Přehled finanční podpory obce Velké Přílepy k rozvoji Sportu 
Grantový program obce podporuje sportovní a kulturní činností místních spolků.  V Grantovém 

programu je k dispozici pro tuto podporu částka 300 000 Kč  

Dotační program je rozdělen na:  

• „Podpora spolkového života v obci v roce 2021“  - dotace je poskytována do výše 50 000 Kč na 

spolek.  Dotace je určena na přímou podporu spolků, které se zabývají zájmovou činností 

v oblastech sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit pro občany obce Velké Přílepy. 

• „Jednorázové projekty v roce 2021“  - dotace je poskytována do výše 5 000 Kč na každou 

pořádanou akci.  Dotace je určena na přímou podporu pořádaných akcí, které se zabývají 

zájmovou činností v oblastech sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit pro občany obce 

Velké Přílepy. 

Mimo tento grantový program jsou do rozpočtu obce na tento rok začleněny výdaje na rozvoj sportu 

v obci následující položky : 

35 250 000 Kč Výstavba nové tělocvičny ZŠ 

1 000 000 Kč Spoluúčast na rekonstrukci tělocvičny a zázemí  MŠ Jablíčko Velké Přílepy. 

600 000 Kč Opravy na zařízení, určených pro sport v obci 

500 000 Kč Rekonstrukce parků 

300 000 Kč Grantový program obce  

250 000 Kč Projektová dokumentace pro víceúčelové hřiště  - rozsah budoucí investice 2,5 mil. Kč 

150 000 Kč Technické zhodnocení workoutového hřiště v obci 
 

Příloha č. 3  

Návrh investic a rekonstrukcí pro podporu rozvoje sportu v letech 2020-25  

65 000 000 Kč Výstavba tělocvičny ZŠ 

5 000 000 Kč Zbudování oddechové zóny v centru obce 

2 500 000 Kč Multifunkční hřiště s atletickou rovinkou 

1 000 000 Kč Cyklostezka Úholičky 

750 000 Kč Hřiště pro náctileté 

650 000 Kč Revitalizace části obce Hajnice na lesopark 

400 000 Kč Rekonstrukce / umělý povrh na veřejném hřišti V Lískách 

300 000 Kč  Umělý povrch workoutového hřiště v obci 

300 000 Kč Běžecké trasy v obci 

200 000 Kč/rok  Rozšíření a obměna sportovních prvků v obci 
                           

                           


