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Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00529672), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 18.09.2017 10:42:35): 

Smlouva o poskytnutí dotace na VIP sektoru v areálu Plovárenská 
ID 002233.0001 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1403000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 

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 plněni 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 vzdy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních i 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(ID 002233.0001) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen "Kraj") 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
se sídlem: Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 00529672 
zastoupený: Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1120052379/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotací nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 403 000 Kč (slovy: milion čtyři sta tři 
tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 1 403 000 Kč 
Výše dotace v Kč 1 403 000 Kč 
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 0 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se 
nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 15.12. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznateiné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznateiné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k) náklady na publicitu. 

5) Uznatelné náklady akce jsou všechny náklady související s úpravou a výstavbou VIP 
sektoru uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Krycí list rozpočtu. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznateiné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
, '0') vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
" f o účetnictví, -ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
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řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, 
výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID 002233.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 15. 12. 2017. Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 31.1. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě. 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 
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1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz"). 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran: 

® Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu; 
• sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření; 
• propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s 
akcemi konanými v objektu; 

• sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do budovy nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského 
vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků 
Kraje; 

• umístění reklamní plachty Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m na venkovní plot 
areálu ze směru hlavního vstupu. Reklamní plachty příjemce zajistí na vlastní 
náklady. Grafickou podobu a rozmístění reklamních plachet určí Kraj; 

• prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích vztahujících se k akci a 
slavnostnímu otevření objektu; 

• sponzorský vzkaz Kraje na vozu klubu formou nálepky na viditelném místě 
(nálepku si příjemce vyzvedne u Kraje) 

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu" 
ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke 
konečnému schválení. 

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

, f 6) Náklady na publicitu hradí příjemce. 

Strana 5 (celkem 7) 



ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny ČI. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. splní Kraj. 

f,)j\ Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
! a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Žádost o podporu akce ze dne 25. 7. 2017, 
Příloha č. 2 - Krycí list rozpočtu. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
12. 9. 2017 usnesením č. 0414/05/2017/ZK. 

dne ..M-.'LMf V Jihlavě dne PA 

rng. Miroslavj 
předšel 

/ Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočiny 

41 

Žižkova 5 7, 587 33 Jihlava 
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Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. ,Ledečská 3028,580 01 Havlíčkův Brod 
Tel. 564 034 723, niob. 603 296 805, email: pavet.mazanek@seznam.cz. www.jiskrahb.cz 
Spisová značka L9119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR 

Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka HavlíčkůFBími— — 

KRAJ VYSOČINA®, 

Krajský úřad kraje Vysočina 
oddělení mládeže a sportu 
pan Ing. Milan Kastner 
Žižkova 57 

příloh 

587 33 Jihlava 

v Havlíčkově Brodě dne 24.7.2017 

Věc: Průvodní dopis k Žádosti o dotaci na výstavbu tribuny VIP 100 lidí k MS softball muži v roce 
2019. 

Předkládáme Žádost o dotaci na posílení osvětlení a VIP tribunu na softballe Plovárenská ul." 

Přílohou průvodního dopisu jsou: 

1) Žádost o dotaci dle požadavků Kraje Vysočina 

2) Přílohy jejichž výpis je v Žádosti o dotaci 

Děkuji a jsem s pozdravem 

tajemníku Jiskra Havlíčkův Brod 
Pavel Mazánek 

mailto:pavet.mazanek@seznam.cz


KRAJ VYSOČINA1-

22° 2 5 -07- 201? 
Počet listů 

C'J'W/ F4 U^/áůíY 
Počet přťíoh 

1. Základní informace 

Název akce: 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V SOFTBALLE MUŽŮ 2019 

Bližší popis akce: 1 -v Pořádání od 13-23.6.2019 MS softball mužů 
Časový harmonogram akce 
(začátek -ukončení* 

Zahájení 13,6.2019, ukončení 23.6.2019 

Místoekonárií akce: Praha a Havlíčkův Brod softbaliový areál 
Účel; na který žadatel chce 
dotaci pbužít 

Výstavba tribuny - V!P sektor pro 100 osob v areálu 
softballu Plovárenská 

Odůvodněni zadosti Z důvodu požadavku ISF technického ustanovení pro 
pořadatelství MS mužů je potřeba pro zdárné uspořádání 
akce následující věc - výstavba VIP sektoru pro 100 osob ,_ * -

Z důvodu požadavku ISF technického ustanovení pro 
pořadatelství MS mužů je potřeba pro zdárné uspořádání 
akce následující věc - výstavba VIP sektoru pro 100 osob 

Identifikace žadatele: 

* -v <-V f 

•> , 4 a 4 
fW V v- v 

' * .  - oj ,' ' -

- 1 
' r-y w - - < 

L ' i ̂ i t n * 
v Í í "^ -

Právnická osoba Identifikace žadatele: 

* -v <-V f 

•> , 4 a 4 
fW V v- v 

' * .  - oj ,' ' -

- 1 
' r-y w - - < 

L ' i ̂ i t n * 
v Í í "^ -

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s., 
2. Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
3.00529672 
4. Právní subjektivita Zapsaný spolek pod číslem L9119 u 
Rejstříkového soudu v Hradci králové 
5. Ing. Miroslav Sommer (statutární orgán) 
6. teí. 564034723, 603296805, email; 
tjjískrahb@seznam.cz, 
dále předkládá identifikaci: 
a. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení ANO 
b. osob s podílem v této právnické osobě ANO 
c. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu 

ANO - vše přílohou žádosti 

Bankovní ústav: 
Číslo bankovního učtu: 

*r «( 

ČS sp. a.s. Havl.Brod čú: 1120052379/0800 

i®!' 
na Internetu): 

www.jiskrahb.cz 

Právní subjektivita žadatele: 

subjektivitě žadateíe) 

Zapsaný spolek ~ kopie přílohou žádosti 

Seznam dokladů 
(seznam všech dokladu ktere 
jsou k žádosti přiloženy) 

1) Identifikaci osob dle zák.250/2000 
2) Výpis z Rejstříkového soudu 
3) Zápis z Valné hromady o zvolení výboru 
4) Zápis z volby statutárních zástupců 
5) Usnesení z VH ze dne 16.4.2015 
6) Pověřovací dopisy o pořádání MS 
7) Tisková zpráva 
8) Položkový rozpočet celé akce 

f i' \ ' «."• "•,. <• X 4- *" ~  ̂ 4<" 

* s £ ^ 
s * 2 

1) Identifikaci osob dle zák.250/2000 
2) Výpis z Rejstříkového soudu 
3) Zápis z Valné hromady o zvolení výboru 
4) Zápis z volby statutárních zástupců 
5) Usnesení z VH ze dne 16.4.2015 
6) Pověřovací dopisy o pořádání MS 
7) Tisková zpráva 
8) Položkový rozpočet celé akce 

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a příjmů 

mailto:skrahb@seznam.cz


Výdaje Příjmy 

VIP sektor 100 diváků 1.402.606,99 Kč včetně 
DPH 

Kraj Vysočina 1.402.606,99 Kč 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou Je dotace požadována 
Použiti požadovaně ďotace od Kraje Vysočina. 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 

» mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

» náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

» náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
akce, 

• úhrada úvěrů a půjček 
• penále, pokuty 
• náhrady škod a manka 
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce 
« náklady (výdaje) na právní spory 
• náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 

Pro MS softbal muži 2019 
v areálu softballu Plovárenská ulice tribuna pro 
VIP sektor 100 osob 1.402.606,99 Kč 

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
» mzdové náklady (výdaje) a ostatní 

osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

» náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

» náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
akce, 

• úhrada úvěrů a půjček 
• penále, pokuty 
• náhrady škod a manka 
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce 
« náklady (výdaje) na právní spory 
• náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Celkem s DPH 1.402.606,99 Kč 

i 

Řádek 
číslo 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 1.402.606,99 Kč 

2. 
f 

Celkové náklady (výdaje) z dotace od 
Kraje Vysočina 1.402.606,99 Kč 

•' >ť 



í 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 100% z celkových nákladů z dotace od 
Kraje Vysočina 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v K6 

0,- Kč 

5. 

Podíl vJastních prostředků žadatele 
na úhradě aktívit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v % 

0 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

V Havlíčkově Brodě dne 24.7.2017 

Ing. Miroslav Sommer 

razítko a podpis statutámího^zástupce žadatele 
(v případě zastoupení Ha základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Tribuna softbalového areálu Havlíčkův Brod 

VI objekt 

Rozpočet Číslo Zpracoval Dne 

27.5.201? 

Měrné a účelové jednotky 

JKSO 

EČO 

Místo 

DIČ 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1  m.j. Počet I Náklady / 1  m.j. 

0  0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpoč tové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C (Náklady na umístění stavby 

1 

2 

HSV Dodávky 252 828,08 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 1 

2 

HSV 

Montáž 571 457,20 9 Bez pevné podí. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 

4 

PSV Dodávky 57 620,02 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 3 

4 

PSV 

Montáž 212 273,99 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 

6 

"M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00 5 

6 

"M" 

Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN{ř .1-6} 1 094 179,29 12 DM {r. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 65 000,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Pr ojektant 

Razítko 

D Celkové náklady 

Razítko 

23 Součet 7,12,19-22 1 159179,29 

Razítko 24 21 % 1 159179,29 DPH 243 427,70 

Objednatel 

Razítko 

25 0 % j  0 , 0 0  DPH 0,00 Objednatel 

Razítko 

26 Cena s DPH <ř. 23-25) 1 402606,99 

Dal 
Zh 

Razítko E j Přípočty a odpočty 
Dal 
Zh otovitel 

Razítko 

27 Dodávky objednatele 0,00 

Datum a podpis Razítko 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Tribuna softbalového areálu Havlíčkův Brod 
Objekt: Vi objekt 
část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 27.6,2017 

K<W • rv ' :V ' Popis - 'v'' 'r i •; Cetia celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 824 280,28 
1 Zemni práce 80278,47 
2 Zakládání 26 581,81 
4 Vodorovné konstrukce 328 436,53 
5 Komunikace 116447,40 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 10 908,00 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 261 653,07 

99 Přesun hmot 6 007,50 
PSV Práce a dodávky PSV 259 894,01 
741 Eiektromontáže - vzdušné vedení 27 500,00 
762 Konstrukce tesařské 47 257,12 
764 Konstrukce klempířské 31 446,84 
766 Konstrukce truhlářské 63 788,20 
76? Konstrukce zámečnické 50 601,84 
783 Dokončovací práce - nátěry 47300,01 
OST Ostatní 65 000,00 

Celkem 1159 179.29 



ROZPOČET 
Stavba; Tribuna softbalového areálu Havlíčkův Brod 

Objekt; 
Část; 
.JKSQ; 

Objodnatol: 
Zhotovitel; 
Datum: 27.6.2017 

1 

TV KCN Kéd pobiky Popis Množství J C«na 
<*ltom jednotková 

7 í 8 

Cena ce&am 
Saiba 
DPH 

HSV 

1 
221 113105123 

221 1131071 

221 113201111 

001 132201101 

s K 001 132201103 
6 K 001 133202011 

7 K 001 133202019 

8 K PK 182S02222 

9 K 001 162701105 

10 K 001 181101102 

D 2 
11 K 011 275313711 

12 K PK 2753138 

13 K 011 27535121$ 

14 K 011 275351216 

D 4 
15 K PK 411171112 

1$ M MAT Í32107 

17 M MAT 1455023 

18 M MAT 145501600 

19 M MAT 14510 

20 M MAT 14020 

21 K 014 411171132 

22 M MAT 802273 

23 M MAT 15485 

24 í.t MAT 1SS10 

25 K PK 41211 

25 K PK 41212 

27 K PK 444171112 

PriCG a dodávky HSV 
Zemní práca 
Rozebráni stáv tiíaiob ňábo d2cá komunikací pre- pě£í 

Qdsiranéní podkladu pad stáv dlažbou - dig skutečnosti 
Vytrhán? ofaoib chodníkových ležatých 

Hloubení rýh S do 600 nim v horníné il 3 objemu do 100 m3 

74*0,3'0,3*1,15 

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š <Jo 600 mm v homíné tř, 3 

Hloubení Šachet n^ním nebo pneum nářadím v soudržných horninách if. 3, plocha 
výkopu do 4 m2 

Příplatek í« lepivost« btoube ní éachct fuřním nebo pneum nářadím v horninách tf. 3 

SkSédkovéni odkopávky 

14,349*1,8 

Vodorovné pfemísténído 10000 m výkopku z horniny tf. 1 a£4 

7,859+6.690 

Op/ave plánž so zhutněním 

Nakládáni 
Základové patky z betonu ÍK C 20/25 

Připravenost z4kl kcí - podbetonávka 

Zřízení bednění s\6n základových patek 

Odstraněni bednění stán základových patak 
Vodorovné kortótmkM 

Montáž ocelových kcí laslřešení vazníky nebo krovy hmotnost) prvku do 30 kg/m dl do 18 m 
oce! profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm 

W/7XrfrtůS?.' 0,222 kgfat 
profit ocelový čtvercový svařovaný 100*100x5 mm 

Hmofiiosi: 0,222 kg/$> 

profil ocelový obdélníkový svařovaný 70x50x4 mm 

ttmoínůs?: 0,222 kg/m 

spojovací mstoříá! 

Hň&tMtí; 6.&2k$to 

ptech pro uchyceni krokví 

HmoirH+s!: Q,222 kg/m 

Mont oocrt kcí podlah do 50kg/m2 pokrytých rol ty 

poforoát pozinkovaný tl. 50 mm 

profil trapézový T45- krytiny 

spojovací materiál * k/yeny 

OM schodiité pororoétového ě. SOO mm 12x180/260 v£. nosné kca z plechu 10x260 mm 
Přesunuli stávajícího schod išté 

Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelovým píechů šroubovaných budov 
v do 12 m 

824 265,23 
80 273,47 

m2 273,000 49,30 13 705,40 

m2 278,000 125,00 34 750,00 

m 74,000 85.00 6290,00 

m3 7,659 559,00 4281,30 

7,659 

m3 7,659 159,00 1 217,78 

m3 6.690 805,00 5 385,45 

m3 6,690 146,00 978,74 

t 26,628 250,00 6 457.00 

26.B26 

m3 14,340 280,00 4 017.72 

14.349 

m2 275,000 11,50 3 197,00 
26 561,81 

m3 5,739 2660,00 15257,76 

kus 18,000 495,00 8910.00 

m2 8.880 216,00 1918,03 
mž 8,680 53,60 475,97 

328 436,53 
t 4,777 9 960,00 47578,92 

t 1,083 19400.00 21 010,20 

t 2,852 16100,00 45917,20 

t 1,081 21 200,00 22 917,20 

kg 239,000 102.00 24 378,09 

kus 12,400 306.0 a 3 794,40 

i 0.457 9690,00 4 428,33 

m2 20,788 2 980.00 61 942.28 

m2 110,000 234,00 25740,00 

m2 110,000 aó.oo 8 600,00 

kus 1,000 30 400,00 30400,00 

kus 1,000 4 800,00 4800,00 

m2 110,000 243,03 26 730,00 



3$ M MAT 592741 obrubník betonový chodníkový 

74*1,15 

ku* 85.100 

85,100 

138,00 11743,00 

36 K 221 916591121 lož? pod obrcttnfty z betonu C16/20 ví ppiř bedněni 

74*0,3*0,3*1,03 

m3 6.860 

0,860 

2 730,00 18 727,50 

37 K PK $41111835 ložení pomocné pro SDK a úpravu beton stropu 

110+36 

rr>2 148.000 

148,000 

125,00 18250,00 

38 K 011 9529011 Nepostfžít slav próco vypíýv z PD kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 

39 K 231 956071112 Demontáž ocelových kcí hmotností do 10 U profilů hmotnosti do 13 kgírň 
1 0.752 3220,00 2 421,44 

40 K 231 S68073122 

Demontáž krytiny oce&vých střech z tvarovaných ocelových ptechu ároubovaných 
budov v do 12 m 

m2 35,380 163,00 5 943.84 

41 K PK 97510 CHM pfas* soda&k kus 100,000 550,00 55000,00 
42 K 013 979052111 Vnitrostáveni žitní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 fn t 140.602 209,00 29 427,62 

43 K 013 979062121 VrtRrostaveni&nívodorovné doprava sutí a vybouranýchhmotZKDS mp?es ÍOm t 140,802 23.30 3280,69 

44 K 221 0790542161 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km t 68.522 652.00 44 676,34 
45 K 221 97S0B4219 Prípíatek ZKO 5 krn u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu í 68,522 31,30 2144,74 
46 K 

D 
221 S73099145 

n 

Poplatek za uloženi vybouraných hmot 

Ptesun hmot 
t 61522 650,00 44 539,30 

6 007,50 
47 K 

0 

D 

011 898011102 

PSV 
741 

Přesun hmot 

Práce a dodávky PSV 
Elokímmontáíe - vzduirié vedeni 

t 24,030 259,00 6 007,50 

269 894,01 
27 500,00 

4$ K 741 74111 O+M hromosvodu v£. zemnící soustavy 
kpi 1,000 24 500,00 24 500,00 

49 K 

D 

741 7411133 

782 

R«víze hromosvodu 

Konstrukce tesařské 

kpí 1,000 3000,00 3 000,00 

47257,12 

50 K 762 762335822 Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na ocelový 
podklad m 50,000 25.40 1270,00 

51 K 762 702713140 Montáž, prostorové vá2an£kcez hraněného teziva průtezové pkchy do 450 Cťté m 124,000 273.00 33 8&2.00 

52 M MAT $05120110 řezivo jahfiteaté hranol fskost i ned 120 cm2 m3 1,562 6170,00 9637,54 
53 K 

0 

752 096762202 

7S4 

Pfosun hmot proccníni pro kcetesa?ské v objektech v do 12 m 

Konstrukce kfcmpífsk* 
% 447,595 5.5B 2497,58 

31446,84 

54 K 764 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti 
m 12,500 51,20 640.00 

55 K 764 764004861 
Demontáž svodu do suti 

m 5,000 33,80 ÍS9,G0 

56 K 764 764212035 Oplechování Štítu závétrnou fiátou t Pz s povrchovou úpravou rí 400 mm 
m 29,400 427,00 12 553,80 

57 K 764 764212665 
Oplachováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rS 400 mm 

m 15,000 420,00 6 300,00 

68 K 764 764511602 
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

KoUík oválný (trychtýřový) pro podokopnt žlaby z Pz s povrchovou úpravou "330/100 

m 15,000 472,00 7080,00 

$9 K 764 704511642 

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků zPz-s povrchovou čpravcu prúménj 
100 mm 

kus tooo 441,00 441,00 

60 K 754 764518022 m 6,000 625,00 3750,00 

$1 K 
0 

764 958764202 
796 

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 
Konstrukce. tiuhUHM 

% 309,638 m 483,04 
65 788,20 

52 K 76$ 766412221 Montáž obložení pk>chy ph>s 1 m2 palubkami modřínovým} š do 80 mm m2 87,600 253.00 17 102,80 

$3 « MAT 611911 
íolny modřín 50 x ICO mm 

m2 70,980 676,00 47 982,48 

$4 K 
0 

766 930766202 
767 

Pfssun hmot píocsntní pro konstrukce truhlářská v objektech v do 12 m 
Koristmkco zimačntcfcé 

% 650.853 1.08 702,92 

50801,84 

€5 K 767 76711 O+M zébradli cřveutrubkového 
m 40,000 990,00 39 600,00 

66 K 767 767161812 Demontáž zébradH rovného rozebíratelného hmotností 1m 2áb radit přes 20 kg 
m 64,000 158,00 10112,00 

67 K 

D 

767 SS8767202 

783 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech vdo 12 m 
DokoníoyacT práce -nátéry 

% 497,120 1,79 889,84 
47 300,01 



TO: Tělovýchovná Jednota JISKRA 
Ledečská 3028 
Havlíčkův Brod 

Věc: Přidělení spolupořadatelství MS v softballu 

Jsem velmi rád, že na základě diplomatických jednání máme velkou 
naději získat pořádání MS v softballe mužů. Mohu Vám potvrdit, že 
předsednictvo České softbalové asociace schválilo na svém zasedání, že 
v případě získání pořadatelství MS bude Havlíčkův Brod společně s Prahou 
pověřen uspořádáním této akce. MS mužů bude v ČR a také v Evropě vůbec 
poprvé a z tohoto důvodu byl vybrán právě Havlíčkův Brod, který má velké 
zkušenosti s pořádáním vrcholných sportovních akcí jako je Světový pohár 
mužů, ME juniorů, ME žen a v neposlední řadě ME mužů v letošním roce, 
které bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších jak po stránce organizační, 
sportovní, ale i společenské. Rovněž divácká^ kulisa a technické 
parametry Hippos arény odpovídají požadavkům České televize a dalším 
televizním štábům které budou zápasy MS přenášet do celého světa. 

Podmínkou^ pro uspořádání této největší sportovní akce v historii 
našeho sportu v ČR je dobudovat zázemí pořadatelských stadionů, v případě 
Havlíčkova Brodu jde o navýšení kapacity šaten a jejich sociálního zázemí 
pro zúčastněné týmy. Pevně věřím, že navážete se svým týmem na úspěšná 
pořadatelství Evropských turnajů, které se u Vás již uskutečnily v minulých 
letech. Při této snaze jsem Vám plně k dispozici. 

S pozdravem 

Gabriel Waage 
předseda České softballové asociace 

V Praze 29. prosince 2014 

Česká softballová asociace | Zátopkova 1Ó0/2, P.O, BOX 40,16017, Praha 6' ( IČ 48546542 | DIČ CZ48546542 

č.ú. 154936933/0600 | email: info@softball.cz | telefon: 242 429 230 | www.softball.cz 



i/ Praze 11. listopadu 2015 

TO: Hroši Havlíčkův Brod 

Věc: Mistrovství světa v softballu mužů 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte ml touto cestou poděkovat Vám za veškeré aktivity na podporu kandidatury na 
pořadatelství mistrovství světa mužů 2019. Sof thaliový areál Hippos Aréna patří 
nesporně k nejlepším areálům svého druhu v České republice. 

Je mi velkou ctí Vám sdělit, že veškeré naše úsilí ve věci kandidatury na pořadatelství MS 
mužů 2019 bylo úspěšné a plenární zasedání světového kongresu konané v říjnu 
v Oklahoma City přidělilo pořadatelství této akce České republice. 

Dovolte mi touto cestou potvrdit, jak jsem již předeslal v minulosti, že mistrovství světa 
mužů se bude konat v termínu 13. - 23. června 2019 a bude jej hostit Praha a 
Havlíčkův Brod. Toto stojí i v oficiálním dopise Výkonného ředitele iSF pana Rona 
Radigondy. 

Osobně jsem nesmírně rád, že se tato akce, která bude vůbec poprvé na evropském 
kontinentě, uskuteční právě v Havlíčkově Brodě, baště českého mužského softballu, 

S pozdravem 

Gabriel Waage 
Předseda ČSA 

Česká softballová asociace | Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40,160 17, Praha 6 | IČ 48546542 | DIČ CZ48546542 
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V Praze 16. května 2017 

TO: Hroši Havlíčkův Brod 

Věc: Mistrovství světa v softballu mužů 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi touto cestou poděkovat Vám za veškeré aktivity ve věci pořadatelství mistrovství 
světa mužů 2019, Jsem si jist, že celá akce dopadne výborně. 

V intencích ISF technického ustanovení pro pořadatelství MS mužů mi dovolte Vám po osobní 
kontrole sdělit, že je potřeba pro zdárné uspořádání akce zrealizovat následující věci: 

- Posílení osvětlení 
VIP sektor pro cca 100 osob 
Mobilní tribuny pro diváky 

V případě jakýchkoliv otázek se na mě obraťte. 

S pozdravem 

Gabriel Waage 
Předseda ČSA 
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