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V Pmze dne 26.

7L 2009.

Určeno Krajsk'ým fotbalov'ým svazům
Věc: Zelený trávník 2010
Vážení sportovní přátelé,

jako každoročně otevíráme Ve spolupráci s MšMT a čsTV investičníakci Zelený trávník a žádáme Vás tímto o
předánípodkladů pro ,,zelenÝ trávník 2010*. Prosíme, vyžádejte si od Vašich oFS návrhy kandídátů na
zařazení do akce pro rok 2010 _ vždy za každý oFS max' jeden klub' Současně stanovte pořadíZa celý kraj
(pořadím klubů stanovte prioritu akce a u každého klubu navrhněte výši dotace od 100 do 500 tis. Kč).

Termín předání podkladů: do 31. 1. 20ro.

Podklady včetně seznamu klubů a příloh předejte na adresu:

cMFs' Komise MTZa BV$ Diskařská 1oo' 160 17 Praha 6
Jako nedílná součást seznamu musí být přiloženy také formuláře žádosti (viz příloha) spolu s dalšími
dokumený (výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy a tam, kde není klub vlastníkem
pozemků, také smlouva o nájmu uzavřená na min. 15 let od roku poskytnutídotace, tj. min. do roku 2025
nebo jiný doklad opravňujícíklub k užívánípozemků po tuto dobu).
Tato informace nebude letos námi předána také oFS, prosíme, informujte je o této akci. Popis akce a
formulář žádosti (v příloze) bude k dispozici v el. podobě také na stránkách čturs 1www.fotbal'cz) V sekci
Komíse MTZ a BVS a zároveň Vám je zasíláme e-mailem.

o definitivním přidělenífina"nčních prostředků rozhodne Mšvr nejpozději do konce dubna

2010.

Petr Voženílek, v. r.

předseda Komise MTZ a BVS

Kontakt:
Přílohy:

Marek Dráb, tel.: 739 524 186, e-mail: drab@fotbal.cz,fax:233 353 107
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