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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
ZH- 10 , £0i6 f"í 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr ZH. 4o žúdb .-i/ 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová olk. 4$, ^0'(^ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27002292), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 17.10.2016 12:56:10): 

Darovací smlouva - Celostátní výměna zkušeností 2016. ID 001865.0001. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 50000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 

• i 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP00Y6CZF 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

(ID 001865.0001) 

U i í  

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "Dárce") 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 u 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

hejtmanem kraje 

a 

JE JDA..., z.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Obdarovaný") 

ČI. 2 

Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava 
27002292 
Martinem Paclíkem, předsedou 
Komerční banka, a.s. 
107-9309580227/0100 

1) Dárce daruje částku 50 000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých (dále jen „dar"), 
Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar na účet 
Obdarovaného uvedený v ČI. 1 této smlouvy do 15ti pracovních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. 

2) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému. 

3) Pokud tento návrh smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v ČI. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne. 

ČI. 3 

1) Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob. 

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám. 

ČI. 4 

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu 
Obdarovaného. 
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Cl. 5 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru ze 
dne 7. 10. 2016. 

O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 10. 2016 
usnesením č. 1830/34/2016/RK. 

y J) i h I £|ng 2 o. -fololí V Jihlavě dne 2 6. 10. 2016 

Martin Paclík 
předseda 

Wuib.' 7fiřMoi/p£K 
hejtman Kraje 
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„•Hnu 
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ŽÁDOST O DOTACI/DAR 
NA POŘÁDÁNÍ CVVZ 2016 

KRAJ VYSOČINA^ 

8? " .7 -10- 2016 
Poč«t listů 

Č.j.: 7~ řočct př/loh 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) 

Název akce CWZ 2016 = Celostátní Vzájemná Výměna 
Zkušeností 2016 

Žadatel 
(úplný název d!e dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

Jejda..., z. s. 

Na Vyhlídce 16,58601 Jihlava 

Statutární zástupce 

(jméno, příjmení, titul, • * 
funkce, telefon, e-mail) 

Martin Paclík, předseda, 603183603, 
coody@cesketabory.cz 

Kontaktní osoba 

(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 

Martin Paclík, předseda, 603183603, 
coody@cesketabory.cz 

ICO žadatele 27002292 

Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo účtu, 
kód banky) 107-9309580227/0100 

Celkové uznatelné nákiady 
akce 

1190000 Kč 

požadovaná výše 
dotace/daru 

(+kolik tvoří procent z celk. 
uzn; nákladů "mistrovství) 

100000 Kč (8,4 %) 



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování akce 
Krajem Vysočina) 

Jde o úhradu nájemného na Gymnázium Jihlava a 
Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Jihlava. 

Cílové skupiny 

(kdo je do akce zapojen a 
komu je určeno) 

Celostátní Vzájemná Výměna. ZkušenostL(dále jen 
CWZ) je největším setkáním lidí, kteří se dobrovolně i 
profesionálně věnují dětem a mládeží v jejich, volném 
čase. Každoročně se během listopadového víkendu 
sjede do jednoho města v České republice 600 -1000 
nadšenců, kteří společně prožijí nezapomenutelný 
víkend. Věkově se jedná o skupinu 15-26 let s tím, že 
se účastni i řada starších. Poslední ročníky navíc 
ukazují mezinárodní rozměr - na akci jezdí i řada 
účastníků ze Slovenska, příp. z Polska. 

Stručný popis akce Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností (dále jen 
CWZ) je tradičním každoročním největším setkáním 
lidí, kteří sé dobrovolně I profesionálně věnují dětem a 
mládeži v jejich volném case. V Jihlavě proběhne 
CWZ ve dnech 11.-13. listopadu 2016. Každoročně 
se na CWZ sjede do jednoho města v České republice 
800 1.000 nadšenců, kteří společně prožijí 
nezapomenutelný víkend. V Jihlavě plánujeme účast 
minimálně 800 účastníků. 

Poslední ročníky ukazují i mezinárodní rozměr akce 
účast mladých lidí ze Slovenska a Polska. Smyslem 
CWZ je umožnit vzájemné poznávání forem a metod 
práce s dětmi a mládeží napříč organizacemi; ' 
věkovými i zájmovými skupinami. Toto setkání je také 
příležitostí seznámit odbornou i laickou veřejnost s 
činností nejrůznějších dětských sdružení a upozornit 
na jejich nenahraditelnou a důležitou roli v živote nejen 
našich dětí, ale celé naší společností. Tato akce 
podporuje práci a zájem zúčastněných vedoucích, 
umožňuje setkání zástupců malých a velkých dětských 
organizací. CWZ vytváří podmínky pro přímou 
výměnu názoru a řešení sporných otázek a problému, 
které každou organizaci časem potkávají. Díky široké a 
zajímavé nabídce aktivit je CWZ mezi pracovníky 
mládežnických organizací velmi oblíbená. Fungující 
informační servis, poskytovaný účastníkům, má velký 
podíl na úspěchu celé akce. Internetové stránky, kde si 
mohou zájemci vyplnit a odeslat přihlášku, vybrat si z 
nabízených aktivit, ubytování i stravování je jížněkolik 
let samozřejmostí. 



Cíle akce 

(čeho chcete v rámci 
realizace akce dosáhnout) 

Účastníci této akce by měli načerpat maximum nových 
informací ohledně své práce a zažít víkend, který je 
bude motivovat do dalšího pořádání těchto aktivit. Tato 
aktivita bude mít vliv na další práci s dětmi a mládeží 
všech účastníků. Hlavním cílem je získání nových 
zkušeností, inspirace do této činnosti, řešení a diskuze 
nad problémy této činností. 

Časový harmonogram 
realizace akce 

(začátek, průběh a konec 
akce) 

1.1.2016 do 31.12,2016 

Hlavní akce proběhne 11,-13.11.2016 

Celkový rozpočet akce 
(povinná příloha žádosti č. 1) 

Celkové příimv na financování akce: 

Rozpis příjmů-zdroje Částka. 
MSMT 600000 Kč 
Město Jihlava 100000 Kč 
Kraje Vysočina 100000 Kč 
Účastnické poplatky 390000 Kč 

CELKEM . . - 1190000 Kč 

Celkové uznatelné nákiadv (uvádějte v Kč): 

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka; 
Materialove náklady 235000 Kč 
Nájemné 150000 Kč 
Strava 390000 Kč 
Služby, cestovné 131000 Kc 
DPP celkem 284000 Kč 

Celkem 1190000 Kč 

Čestné prohlášení 

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

V Jihlavě 1.10.2016 



Kř"ť.f j  w .. . .  J i l i 'M 

-?• ibA(o 

datum, místo razítko žadatele 

Martin Paclík 

jrnério a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 


