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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

101962 

Název dokumentu: účast na mistrovství PR01972.0012 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady Kraje Vysočina 

Schváleno: RK Datum: 11.4.2017 Č.usnesení: 0632/13/2017/RK 

Dokument uložen u: OPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Vodácký klub - Klub raftařů RSKO Jihlava, pobočný spolek SVoČR 

Smluvní částka: 1) 18800.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 18.4.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/I. Mach 11.4.2017 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 11.4.2017 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová 

Předkládá: OŠMS/I. Mach 11.4.2017 / 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
'K' 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr 4 - $  -  2 D  1  ̂  •K' 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová s i o - r -

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 68684002), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: mach, datum ověření: 12.04.2017 09:49:13): 

účast na mistrovství PR01972.0012 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. 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). 



KUJIP00Y5YZI 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

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

(ID PR01972.0012) 

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 Vysočina 
(dále jen „Kraj") 

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

a 

Vodácký klub - Klub raftařů RSKO Jihlava, pobočný spolek SVoČR 
adresa / se sídlem: Telečská 2998/31, 586 01 Jihlava 
IČO: 68684002 
zastoupen: Miroslavem Krechlerem, předsedou klubu 
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 1450859001/5500 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „ME v raftingu R6", 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 platností, tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

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

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

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 18 800 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set 
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), 
vyjma finanční prostředky z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen výši 
vlastního podílu prokázat. 

Celkové náklady akce 47 000- Kč 

Výše dotace v Kč 18 800,-Kč 

Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové nákjady akce překročí celkovou předpokládanou 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, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % 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 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet Příjemce (jehož zřízení Příjemce Kraji doloží), a to 
nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení 
vyúčtování celkových nákladů akce a 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. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 2017. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. 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) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí: 
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob), 
b) náklady na ubytování a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.), 

c) náklady na startovně na mistrovství. 

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RKze dne 17. 12. 2014, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit 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 originálních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01972.0012", 

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 31. 10. 2017. Úhradou 
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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) prokázat nejpozději do 31. 10. 2017 využití dotace na akci vyúčtováním celkových 
nákladů akce a závěrečnou zprávou, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RKze dne 17. 12. 2014, 

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 tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících náklady akce a kopii 
dokladů podle písm. f), 

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

dojde přede dnem 31. 10. 2017 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 

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), j) 
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-vysocina.cz/publicita. 

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

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

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 smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - „Registru smluv". 

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940, e-mail: 
mach.i@kr-vysocina.cz. 

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

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 
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7) 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. 

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 je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 3. 
4. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11.4. 2017 
usnesením č. í?(gJ2-/13/2017/RK. 

dne. 
1 5. 05. 2017 

V Jihlavě dne 

/. 
Miroslav Krechler 
předseda klubu 

íng. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 
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KUJIP00Y68T1 
Příloha č. 1 

Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytóváňí dofačriiálíiast na mistrovství Evropy a světa 
ve sportovních disciplínách 

ŽÁDOST O DOTACI 
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) ' PUM /H Ifr 

Název mistrovství Mistrovství Evropy v raftingu R6 2017 - Gruzie Název mistrovství Mistrovství Evropy v raftingu R6 2017 
. x * 1 \ /\/C" /'Nd :ina ^ Žadatel 

(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

Klub raftařú RSKO Jihlava 

(Ježek team Kaplice) 

Telečská 2998/31, byt č.5, Jihlava 

KRAJ VYbU1] :ina ^ Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

Klub raftařú RSKO Jihlava 

(Ježek team Kaplice) 

Telečská 2998/31, byt č.5, Jihlava 

D.IIO - 3 -0«,- 20 17 
Počet listu 

Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

Klub raftařú RSKO Jihlava 

(Ježek team Kaplice) 

Telečská 2998/31, byt č.5, Jihlava 
%'ji Ji, n 

Počet příloh 

Statutární zástupce 

(jméno, příjmení, titui, 
funkce, telefon, e-mail) 

Krechler Miroslav - předseda klubu 

Slavíčkova 8 

58601, Jihlava 

tel. 722512084 

mirakrech@seznam.cz 

Kontaktní osoba 

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

Krechler Miroslav - předseda klubu 

Slavíčkova 8 

58601 /Jihlava 

tel. 722512084 

mirakrech@seznam.cz 

IČO žadatele 68684002 

Bankovní spojení žadatele 

(název banky, číslo účtu, 
kód banky) 

Raiffeisen bank a.s. č.ú. 1450859001/5500 

Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství 

47000,- Kč 

Požadovaná výše dotace 

(+ kolik tvoří procent z celk. 
uzn. nákl. účasti na 
mistrovství) 

18800,-Kč (40%) 



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem 
Vysočina) 

Na základu výsledků v Českém poháru za rok 2016 posádka, 
soutěžící pod názvem Ježek team - Kaplice, složená ze dvou 
kfubů, dostala mezi reprezentační posádky v raftingu. Na 
mistrovství Evropy mají právo startu vždy dvě posádky za každý 
stát Toto kritérium raftaři KR RSKO Jihlava splňují. Vzhledem k 
tomu, že amatérská posádka z Jihlavy si musí většinu nákladů 
na činnost hradit ze svého a je dlouholetým reprezentantem 
Vysočiny v raftingu, žádáme o dotaci na účast na ME v raftingu 
R6 v Gruzii. Raftaři RSKO Jihlava jsou již 18 let součástí 
naftařského dění ajíčast na Mistrovství Evropy je tak odměnou 
za dlouholeté působení na závodech Českého poháru. 
Veteránská posádka dlouhodobě prokazuje svou výkonnost v 
soutěžích, ale má i dlouhou řádku medailových umístění z 
mistrovství ČR. 

Cílové skupiny 

(počet účastníků mistrovství, 
kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno) 

V roce 2016 ME ve Slovinsku R4, účast 16.států 

dále propozice str.1 

Časový harmonogram 
mistrovství 

(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program) 

22.5 - 28.5.2017 

program : viz. propozice str.4-6 

Stručný popis mistrovství 
a sportovního odvětví 
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, specifika 
pravidel apod.) 

V letošním roce se koná ME v GRUZII, u města BORJOMI, na řece 
MTKVARh Závod šestičlenných posádek jsou složen ze čtyř disciplín : 

•SPRINT - posádky startují s intervalovým startem a jejich úkolem je 
sjet daný úsek řeky v nejkratŠím čase 

•H2H - podle času dosažených v předchozí disciplíně, sprintu, jsou 
posádky nasazeny do postupového pavouka a vždy lepší posádka z 
rozjíždley postupuje do dalšího kola 

•SLALOM - jedná se o klasický slalom na divoké vodě, kdy je důležitý 
nejen čas dosažený na určeném úseku řeky, ale zároveň bezchybné 
projetí slalomových branek. Jede se ve dvou jízdách, lepší se počítá. 
Nejlepší výsledek dosáhne ta posádka, která jede nejen rychle, ale také 
bez trestných vteřin za chybné projetí branek. 

•SJEZD - hlavním kritériem je dosažení nejlepšího času. Za optimální z 
pohledu mezinárodních pravidel je časová náročnost okolo jedné 
hodiny. 

Pravidla soutěže se řídí dle ustanoveními mezinárodní raftové 
federace IRF, 



(povinná příloha žádosti č. 1) 

Celkové příjmy na financování účasti na mistrovství: ' 

Íěáitkaí®|®g|i 
Vlastní náklady 28200,-Kč 
Dotace kraje 18800,-KČ 

47000,-Kč 

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč): 

Pódróbiíý pópié uznatelných nákladu: Částka: 
Letenky, Praha - Tbilisi - Praha, 28000,-Kč 
Ubytování - Borjomi 8000,-Kč 
Startovně 3000,-Kč 
Stravné 8000,-Kč 

CELKEM L;-~ > — 
47000,-Kč 

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraje (uvádějte v Kč): 

Požadovaná' 
částka: 

Část letenek, Praha - Tbilisi - Praha , 18800,-Kč 

CELKEM ^ 1 . ^ \ 
18800,-Kč 



Čestné prohlášení 

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

gvgsvod&WS dftr&á nasáiSsSÍQ; • 
klub xčpXi RSKO 

s/ JÍÍ*;Í8VŽ3 
y feg-č.m 

datum, místo razítko žadatele •*" 

Krechler Miroslav ^JL^dlXv . 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
mach.i@kr-vysocina.cz. 

Oficiální propozice mistrovství (potvrzené republikovým svazem) 
(povinná příloha žádosti q. 2) 

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem) 

(povinná příloha žádosti Č. 3) 

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předložení. 

mailto:mach.i@kr-vysocina.cz


Svaz vodáků České republiky, z.s. 

U Pereamenkv 3.170 00 Praha 7 
Datum: 10.3.2017 

Věc: POVĚŘENÍ REPREZENTACÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

NA MISTROVSTVÍ EVROPY V RAFTINGU R6 2017 

GRUZIE-řeka MTKVARI 

posádka RK RSKO Jihlava a RK Kaplice 

Na základě nominačních závodů v raftingu v roce 2016 pověřuje Svaz vodáků České republiky 
- člen Mezinárodní raftové federace (International Rafting Federation) Vaši posádku 
startující pod názvem Ježek team Kaplice - ve složení: Miroslav Krechler (kapitán), Petr 
Tomek, Jiří Behnák, Robert Šimánek, Zdeněk Boček, Pavel Putzer, Jan Veber - reprezentací 
České republiky na Mistrovství Evropy v raftingu R6 v Gruzii u města Borjomi na řece Mtkvari 
ve dnech 22. až 28. května 2017. 

Přeji celé posádce mnoho úspěchů v boji o titul mistrů Evropy. 

H a n a H e r a l o v á  

tajemnice Svazu vodáků České republiky 

Svaz vodáků České republiky, z.s. 
U Pergamenty 3 
170 00 Praha 7 

E-mail: svocr<a>volnv.cz 

IČO: 00539199, DIČ: CZ00539155 

tel.,fax: +420 266722223 mobil: 603524163 

č.ú.: Komerční banka: 56136-011/0100 


