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Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal 

Schváleno: RK Datum: 25.4.2017 Č.usnesení: 0775/15/2017/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: HC Ledeč nad Sázavou, z.s. 

Smluvní částka: 1) 60000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 31.5.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/K. Němcová 26.4.2017 /ÍLíi^f 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 27.4.2017 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová 2 a IV. 2017 AaaU.// 
Předkládá: OŠMS/K. Němcová 26.4.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
if • 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 27.4.2017 

Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová 2 a 04. 2017 fy """ 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 26677407), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: němcova, datum ověření: 26.04.2017 14:30:08): 

GP Sportujeme 2017, projekt Hokejové zápasy Vysočina, ID FV01980.0026 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 60000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3419, ORJ:-306e-, ORG: POL: 5222 UZ: 

^ rpo-. f y  
'  /  

1) Použije se, poklid 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 řnaximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

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

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

(FV01980.0026) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení; Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 2637717 

a 

HC Ledeč nad Sázavou, z.s. 
se sídlem: Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou, 584 01 
IČO: 26677407 
zastoupen: Janem Malíkem, DiS., předsedou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-9514640217/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Hokejové zápasy Vysočina", 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 dotaci 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 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 dotací ve výši 60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 150 000 Kč 
Výše dotace v Kč 60 000 Kč 
Výše dotace v % 40,0 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 60,0 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 90 000 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 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 odst. 2, 
procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této 
smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2. 

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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
sf dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 120 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s 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 30. 6. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizací 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 
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) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdy, platy a ostatní osobní výdaje a z nich plynoucí pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce za zaměstnance (vyjma výdajů na rozhodčí a trenéry), 
d) pojištění majetku a podnikatelských rizik, 
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
f) náhrady škod a manka, 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce (v případě, 

že konečná faktura bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude 
výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné faktury, 

h) náklady na právní spory, 
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, 
j) rezervy a opravné položky, 
k) pokuty, penále a úroky z prodlení, 
I) úhrada úvěrů, úroků z úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem), 
m) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 
n) programové vybavení 
o) regulační poplatky (lékařská pohotovost), 
p) zábavní pyrotechnika, alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky, 

, q) poplatky za telefonní služby, služby peněžních ústavů, 
r) náklady na teplo, dodávky studené a teplé vody, elektrické energie a plynu, 
s) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům, 
t) odměny účastníkům v rámci akcí ve formě peněžitého plnění (prize money). 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) ostatní osobní výdaje a s tím související povinné pojistné na sociální zabezpečení, 

veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění pro rozhodčí a 
trenéry 

b) nákup materiálu včetně tiskových materiálů a propagačních předmětů, 
c) nákup služeb včetně dopravy, ubytování a stravování účastníků (na soustředění, 

zápasy a závody), nájemné sportovních areálů, webové prezentace, startovně, 
' d) cestovné, 
e) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na soustředění, zápasy a 

závody dle vnitřních předpisů či stanov příjemce), 
f) drobný hmotný dlouhodobý majetek, 
g) věcné dary (věcné ceny) pro účastníky. 
Všechny náklady uvedené v čl. 7, odst. 5) musí souviset se sportovní celoroční činností. 
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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 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

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, 
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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). 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, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 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, paragony, účtenky apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01980.0026", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 30. 6. 2018). 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, 

fj doručit Kraji do 31. 7. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod. 
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- přehled dokladů obsahující označení účetních dokladů (vzor je umístěn na 
http://www.fondvysociny.cz u formuláře závěrečné zprávy) 

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, paragony, účtenky 

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 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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 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) - 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-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo v její 
bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" 
v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 
a to po dobu nejméně 1 roku ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy. 

4) 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. 

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu trvání projektu ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
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b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, 

c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

d) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video 
spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

e) prezentace Kraje moderátorem akce, 
f) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj 

g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce. 

6) „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 
0 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 obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, 
email: kastner.m@kr-vysocina.cz a Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, 
email: nemcova.k@kr-vysocina.cz. 
1 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
stím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve 
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ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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 jim 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. 

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 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 25. 4. 2017 
usnesením č. 0775/15/2017/RK. 

V. dne V Jihlavě dne ." 

/ 
2 3.05. 2017 
\ ^ 

/ / 

<UAl/: V 
Mgr. Pavel Pacal 

náměstek hejtmana, 
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KrajVysmma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01980-19_03_17-29 

Název grantového programu Sportujeme 2017 

Název projektu Hokejové zápasy Vysočina 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: HC Ledeč nad Sázavou, z.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Spolek 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Nádražní 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Ledeč nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58401 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 26677407 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční banka a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 35-9514640217/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: DiS 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jan 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Malík 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: Předseda 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: David 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Průdek Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: Vedoucí oddělení náboru 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: david.prudek@hcledec.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 602196466 
1 

I[identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 1 

I[identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 

1 

I[identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

1 

I[identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Ledeč nad Sázavou, Humpolec, Jihlava, 
tréninková činnost, 
Kraj Vysočina - zápasy krajských soutěží dorostu, 
žáků a přípravek 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Od svého vzniku v roce 2004 přihlašuje HC 
LEDEČ v roce 2017/2018 poprvé do soutěží ČSLH 
družstvo dorostu. V sezóně 2015/16 jsme získali 
pro hokej 18 nových dětí a v sezóně 2016/17 
dalších 28 dětí a je připraven nábor dalších cca. 
30 dětí v následující sezóně. Náklady na provoz 
zápasů a předsezónní přípravy se stoupajícím 
počtem dětí narůstají. Především doplněním 
dalšího družstva dorostu a posílením přípravky na 
3 mužstva narostou náklady na realizaci zápasů, 
na dopravu na zápasy a výdaje spojené s 
pronájmem ledů na jiných stadionech, v době, kdy 
v Ledči ještě není led. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cíle HC LEDEČ: 
Ročně dostat 2-3 hráče do sportovních 
akademií. 
Dostat minimálně 1 hráče za rok do ELH. 
Dostat jednou za pět let jednoho odchovance do 
NHL. 
Cíle uplatnění dotace: 
Zajistit nákup ninmálně 20 téninkových jednotek 
na ledě před začátkem sezóny mimo Ledeč. 
Zajistit dopravu dětí na zápasy po celé Vysočině. 
Zajistit obsluhu zápasů na domácím stadionu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Děti ve věku od 4 -18 let ze spádové oblasti do 30 
km od Ledče, která zahrnuje i oblast města Zruč 
(okres Kutná Hora) a obce Dolní Královice (okres 
Benešov). 
Projekt je zaměřen na celoživotní výchovu ke 
sportovnímu činnosti a aktivnímu životu. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

I 

Provoz hokejového klubu na stadionu v Ledči nad 
Sázavou je financován z více zdrojů. Jedná se o 
celoroční, dlouhodobou sportovní čiinnost s 
přesahem přes hranice Vysočiny, která je každý 
rok doplněna o 8 denní soustředění s 
dvoufázovým tréninkem. 
Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny je cílena na 
takové aktivity projektu, které svým charakterem 
nejvíce odpovídají vypsané výzvě a jedná se o: 
- tréninky na infrastruktuře jiných měst na Vysočině 
- doprava na zápasy organizované ČSLH do jiných 
měst Vysočiny (příp. jiného kraje, pokud tak určí 
ČSLH) 
- organizace zápasů, které HC Ledeč sehraje s 
jinými dětskými týmy z Vysočiny na domácím ledě. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Realizace minimálně 20 tréninkových jednotek na 
ledech v Humpolci a Jihlavě v období 15.8.2017 -
31.08.2017 
Zajištění dopravy hokejistů dětských a 
mládežnických kategorií minimálně na 50 
externích zápasů v období od 1.9.2017 -
30.03.2018. 
Organizace a zajištění minimálně 50 utkání v 
dětských a mládežnických kategoriích v Ledči nad 
Sázavou v období od 01.09.2017 - 30.03.2018. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

začátek 15.8.2017 - konec 30.06.2018 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Hlavní trenér mládeže - Milan Chalupa hokejový 
internacionál, licence A 
Trenér mládeže - Pavel Zmrhal, Extraliga, Licence 
A 
Trenér brankářů - Lukáš Sáblík, Vítěz ELH 
2 trenéři licence B 
10 trenérů licence C 
4 rozhodčí ČSLH 
3 zdravotnice, 6 vedoucích družstev, 6-ti členný 
organizační výbor 
Hokejový klub provozujeme již 12 let 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 150 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 60 000 Kč 40,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 60 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 90 000 Kč 60,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 90 000 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH ISI 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 



zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu, se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, .Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísluite 
je.) J 

příloha č. 1 - plnění specifických kitérií 
příloha č. 2 - výpis z rejstříku spolků 
příloha č .3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., 
příloha č. 4 - položkový rozpočet 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

• 14 

- v případě potřeby konkrétní bod sédosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

. je ládostvčetně dokladů nutných k posouzeni ládostl připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bode 14 Výzvy k předkládání projektů poaama/e 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Ledči nad Sázavou dne 22.3.2017 

Ra; tárního 
Je 



Příloha č. 1. - Popis plnění specifických kritérií 

Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

Příloha č. 1 k žádosti o dotaci z Fondu Vysočina 

„STRUČNÝ POPIS 
PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ" 

kterou předkládá 

HC LEDEČ z.s. 
V souladu s programem 

Sportujeme 2017 

Grantový program na podporu dlouhodobé sportovní činnosti 
dětí a mládeže 

Vypsaný v rámci Prioritní oblasti 2: 

Kvalitní a dostupné veřejné služby 

Opatření 2.8: Sport a tělovýchova 

1/5 Žádost HC LEDEČ o dotaci z Fondu Vysočina - SPORTUJEME 2017 



Příloha č. 1. - Popis plnění specifických kritérií 

a) dopad projektu na děti a mládež (bodové rozpětí 1-5) 

HC Ledeč je tradičním hokejovým klubem na Vysočině. Jako spolek působí na zimním 
stadionu v Ledči nad Sázavou od roku 2005, kdy byl stadion uveden do provozu. Od té doby 
vychoval několik desítek dětí, z nichž ti nejlepší dnes hrají Extraligu Juniorů a Dorostu za 
Duklu Jihlava (Patrik Hrabaň, Valentýn Smolko, Daniel Piskač, Jakub Krajíček) nebo za BK 
Havlíčkův Brod (Dominik a Patrik Vacíkovi a Pavel Zvěřina). Mezi našimi odchovanci jsou 
nejen chlapci, ale i děvčata, kde bychom chtěli vyzvednout Moniku Sobotkovou a Viktorii 
Chladovou které již oblékly v dívčích kategoriích reprezentační dres. 

O tom, že hokej jako nejrychlejší týmový sport, rozvíjí děti nejen po fyzické, ale i po 
psychické stránce, není pochybnosti. Naše týmy mladších a starších žáků se letos v rámci 
soutěží, pořádaných ČSLH na Vysočině umístili shodně na 6. místě z osmi týmů. 
V nadcházející sezóně se poprvé podaří otevřít v HC Ledeč vlastní oddíl mladšího dorostu. 

Na mimořádných turnajích jsme v uplynulé sezóně hráli např. proti Vítkovice Ridera, BT 
Liberec, Slávia Praha, Motor ČB, ale i proti výběrovým týmům ze Slovenska nebo Rakouska. 
Projekt má tedv celorepublikový dosah s přesahem i za hranice ČR. 

Projekt má dopad na sportovní činnost mládeže republikovém rozsahu, s přesahem na 
mezinárodní úroveň. V rámci zápasů reprezentují hráči město Ledeč a tím i kraj Vysočinu 
v celorepublikovém měřítku. Svou dlouhodobou činností přispívá HC Ledeč k výchově 
sportovců, kteří mají možnost hrát i v těch nejlepších klubech v ČR, a do budoucna snad i v 
zámoří. 

Předpokládaný počet bodů 5 Skutečný počet bodů 

b) časový rozsah projektu (bodové rozpětí 0-5) 

Projekt je zaměřen na celoroční činnost více jak 10 měsíců. Zahrnuje pravidelné tréninky 
2krát a vícekrát týdně a různé jednorázové aktivity. 

tréninková sezóna je členěna do 6 fází: 
FAZE TRVANÍ NAPLN 
Letní příprava 1 1.5.-30.06. 2017 3x týdně tělocvična, nebo venkovní trénink 

zaměřený na rychlost, sílu, výbušnost a obecné 
motorické dovednosti. 

Letní kemp 17:-24.06.2017 Letní kemp - dvoufázový trénink na suchu, 
cyklistika, večerní hry. 

Prázdniny 1.7.- 14.8.2017 Osobní volno 
Letní příprava 2 15.- 30.08.2017 Intenzivní příprava na ledě a mimo led (3-5x týdně) 

stadiony Jihlava a Humpolec dle dostupnosti. 
Zimní sezóna 

i 

01.09.2017-
31.03.2018 

Trénink 3x týdně 75 minut na ledě + 30 min na 
suchu. Podle kategorie 7-30 zápasů za sezónu. 
Účast na minimálně jednom mimořádném turnaji 
doma a minimálně na dvou na jiných stadionech. 

Regenerace 01.-30.4.2018 Děti mají nařízený regenerační klid před letní 
přípravou. Děti se věnují podle připraveného plánu 
individuální činnosti, plavání, cyklistika, běh, strečink 
a jiná forma volnější zátěže. 
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Příloha č. 1. — Popis plnění specifických kritérií 

Vedle standardních zápasů organizovaných Českým Svazem i Prtníhn n «, • 
Ledeč pro každou věkovou kategorii jeden celodenní n^ho HiJ a ?.HokeJe poradá HC 
tradiSné jezdí týmy z celé ČR (P?hár Josia VaS (mí AstS ,"a ̂  
a Velikonoční turnaj elévů (3.a 4 třída)). ' Vanocni turnaj pripravek 

Předpokládaný počet bodů 5 Skutečný počet bodů 

c)součástí projektu je sportovní soustředění (nikoliv volnočasový 
t á b o r )  n a v a z u j í c í  n a  p r a v i d e l n o u  č i n n o s t  ( b o d o v é  r o z p ě t í  0  - 3 )  

Součástí projektu je osmidenní soustředění v Chřenovicích, které začíná 17 fi ?ni7 „ o ™ 
končí 24.06.2017 v 16:30. Časový harmonoqram soortovníZ 3S * •1 /17 v 9,00 a 

obsahuje plánované dvoufázové tréninkové jednotky pod odboím>m° fSr°UStre??ni 

vedením. Toto soustředění navazuje na celoroční pravidelnou činnost Skym 

Předpokládaný počet bodů 3 Skutečný počet bodů 

d) rozložení rozpočtu projektu (bodové rozpětí 0-3) 

Cílem požadované dotace je pokrytí části konkrétních nákladů, které vynakládá hcí^ 
v rámci sve celorocni činnosti. Jedná se o náklady které svvrh £ 
odpovídají rozsahu a obsahu výzvy a váží se k činnostem ve které HC Ledech! h- n6J— 
infrastruktury jiných měst v rámci kraje, nebo kdv naonál) nm-t .bud Vyuz,va 

stadionu aktivity, do nichž jsou zapojeny děti z jiných měst kraje VysočiíS. SV6m VlaSíním 

Z rozhodnutí Městského úřadu Ledeč nad Sázavou ie zimní «taHinn i 
v provozu od 1.9.2017 do 31.3.2018. Pro rflStěnídoL^^^^^."8? ?áZ9V0u 

v kategoriích dětí a mládeže je vhodná předsezónní intenzivní příprava 
probíhá od 15. - 31.08.2017. Plánovány jsou tréninkv na zirZfL l kíera 

Humpolci. Výši ceny pronájmu ledové plochy na stadionech určuií m»«tJ w — a 

vlastníky. Plánovaný objem externě najímaných ledových jednotek lč. cen ' JS°U J^',Ch 

Náklady cena počet celkem 
Ledy Jihlava 2 100 Kč 3 6 300 Kč 
Ledy Humpolec 700 Kč 14 9 800 Kč 
Nákladv na nájmy ledů před sezónou 16100 Kč 

Pro realizaci soutěžních zápasů v ledním hokeji podle směrnic a normativ Českého Svazu 
Ledního Hokeje je nastaven předepsaný počet rozhodčích, časoměřičů a zdravotnického 
personálu který musí být v průběhu zápasů přítomen na ledě. Výše odměn těchto pracovníků 
je stanovena směrnicí č. 80 ze 4.7.2016. Náklady hradí domácí sportovní klub: 

Soutěž 
hlavní 

rozhodčí 
čárový 

rozhodčí 

časoměřič, 
zapisovatel, 

vedoucí 
boxu 

ostatní 
pomocní 
rozhodčí 

počet 
rozhodčích 

na ledě 

počet 
pomocných 
rozhodčích 

zdravotník 

náklady 
na 

obsluhu 
zápasu 

Krajské soutěže dorostu 500 Kč 350KČ 200 Kč 180 Kč 1 HR, 2 ČR Z,Č,T 200 KČ 1 780 Kč 
Liga starších žáků 380 Kč 270 KČ 110 Kč 110 Kč 2 R Z,Č,T 200 Kč 960 Kč 
Liga mladších žáků 380 Kč 270 Kč 110 Kč 110 Kč 2 R Z,Č,T 200 Kč 960 Kč 
Přípravka 340 Kč 230 Kč 110 Kč 110 Kč 2 R Z ,Č 200 Kč 770 Kč 
Minihokei 200 Kč 150 Kč IR Z 200 Kč 750 Kč 
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Příloha č. 1. - Popis plnění specifických kritérií 

ČSLH pro celostátní soutěže a Krajský Výkonný Výbor Vysočina vydávají svým rozhodnutím 
před zahájením soutěží plán zápasů ve všech příslušných věkových kategoriích. Náklady na 
cestování na zápasy hradí hostující klub. 

Údaje dle sezóny 
2016/2017 

Zápasů Obsluha zápasů Doprava na zápasy 
25 Kč/km Údaje dle sezóny 

2016/2017 hráčů Celkem Doma Venku Jeden celkem v km v Kč 
Dorost 10 26 13 13 1 780 Kč 23 140 Kč 1 185 29 625 Kč 
Starší žáci 14 26 13 13 960 Kč 12 480 Kč 824' 20 600 Kč 
Mladší žáci 15 26 13 13 960 Kč 12 480 Kč 824' 20 600 Kč 

4. třídy 20 18 9 9 770 Kč 6 930 Kč 681 17 025 Kč 
3. třídy 20 14 7 7 770 Kč 5 390 Kč 676 16 900 Kč 
Přípravka A 20 8 2 6 750 Kč 1 500 Kč 344" 8 600 Kč 
Přípravka B 30'" 8 2 6 750 Kč 1 500 Kč 344" 8 600 Kč 

Celkem 129 118 57 61 61 920 Kč 3 710 92 750 Kč 

Náklady projektu pro uplatnění dotace: 

Položka, na níž je žádána dotace Náklady Vlastní zdroje dotace Podíl dotace 

Nákup ledoVé plochy Jihlava; Humpolec 15 000 Kč 9 000 Kč 6 000 Kč 40% 
Náklady na dopravu na zápasy 75 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 40% 
náklady na organizaci zápasů 60 000 Kč 36 000 Kč 24 000 Kč 40% 
CELKEM 150 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč 40% 

Náklady projektu jsou zaměřeny výhradně na realizaci sportovní činnosti, nezahrnují 
žádné náklady na nákup materiálního vybavení, nebo náklady, které se sportovní činností 
nesouvisejí. Z dotace Fondu Vysočina budou hrazeny výhradně vybrané náklady 
předsezónní přípravy a náklady přímo spojené se zápasovou činností dětí a mládeže. 

Předpokládaný počet bodů 3 Skutečný počet bodů 

e) účast na soutěžích registrovaných sportovním svazem v daném 
sportu (bodové rozpětí 0-2) 

Všechna naše družstva sehrají plný počet zápasů a turnajů, organizovaných pro jejich 
věkovou kategorii: 
Přípravka Sehrají 8 celodenních turnajů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina 
3. třídy Sehrají 14 celodenních turnajů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina 
4. třídy Sehrají 5 celodenních turnajů a 13 zápasů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina 
Mladší žáci Sehrají 26 zápasů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina 
Starší žáci Sehrají 26 zápasů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina 
Mladší dorost Sehrají 26 zápasů pořádaných ČSLH v Kraji Vysočina nebo Pardubickém kraji, není 

rozhodnuto 

Předpokládaný počet bodů 
i 

2 Skutečný počet bodů 

' Zápasy mladších a starších žáků se odehrávají po sobě, aby se obě mužstva mohla použít 
společnou dopravu 
" Přípravky A a B absolvují společné turnaje v minihokeji 

Plánovaný údaj 
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Příloha č. 1. - Popis plnění specifických kritérií 

f) zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů 

HC LEDEČ byla založena v roce 2004 a od té dobv kontinuálně nra.„jo c 

Hlavním trenérem mládeže HC Ledeč je Milan Chalupa, trenér licence A reprezentant ČR 
Mistr světa, stribrny olympionik, vícenásobný Mistr republiky, se zkušeností v nhÍ 
Druhým trenérem mládeže je Pavel Zmrhal, trenér licence A, zkušenosti z Extrafiav 
Trenérem Brankářů je Lukáš Sáblík, vítěz Extraligy za Karlovy Vary 
Dále disponuje HC Ledeč ještě dvěma trenéry s licencí B a řadou trenérů s licwirí r 
Ve městě s 6.500 obyvateli prošlo za 12 let činnosti členskou základnou HC Ledeč 135 dětí 
znlohžje 117 stále óleny HC, 12 přestoupilo dojlných klubů, 17 v̂ Mubeoh hosfule 

de,$kýCh 3 m'ádeŽnlCkýCh 30 plánujeme 

Předpokládaný počet bodů Skutečný počet bodů 

Jménem HC Ledeč předkládá předseda z.s. Jan Malík 

POZNÁMKA: 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 

Předpokládaný počet bodů 20 Skutečný počet bodů 
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Příloha č, 4. - Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet 
příloha č. 4 k žádosti HC Ledeč o dotaci z Fondu Vysočiny 

Vypočet nákladů na nájem ledů v předsezónní fázi tréninku 
Náklady cena počet celkem 
Ledy Jihlava 2 100 Kč 3 6 300 Kč 
Ledy Humpolec 700 Kč 14 9 800 Kč 
Náklady na nájmy ledů před sezónou 16100 Kč 

Výpočet jednotkových nákladů na organizaci domácích zápasů v souladu se směrnicí č. 80 
ČSLH z 4.7.2017 

soutěž hlavní 
rozhodčí 

čárový 
rozhodčí 

časoměřič, 
zapisovatel, 

vedoucí 
boxu 

ostatní 
pomocní 
rozhodčí 

počet 
rozhodčích 

na ledě 

počet 
pomocných 
rozhodčích 

zdravotník 

náklady 
na 

obsluhu 
zápasu 

Kraiské soutěže dorostu 500 Kč 350 Kč 200 Kč 180 Kč 1 HR, 2 ČR Z,Č,T 200 Kč 1 780 Kč 

Liga starších žáků 380 Kč 270 Kč 110 Kč 110 Kč 2R Z,Č,T 200 Kč 960 Kč 
Liga mladších žáků 380 Kč 270 Kč 110 Kč 110 Kč 2 R Z,Č,T 200 Kč 960 Kč 

Přípravka 340 Kč 230 Kč 110 Kč 110 Kč 2 R Z,Č 200 Kč 770 Kč 

Minihokej 200 Kč 150 Kč IR Z 200 Kč 750 Kč 

HR - hlavní rozhodčí, ČR - čárový rozhodčí, R - rozhodčí (v systému dvou rozhodčích), Z - zapisovatel/e-zapisovatel, Č - časoměřič, T -
dohlížitel trestů, H - hlasatel, B - brankový rozhodčí, V - vedoucí boxu 

Výpočet nákladů na organizaci domácích zápasů a odhad nákladů na dopravu na základě 
dopravních výkonů sezóny 2016/2017 na zápasy na jiných stadionech na Vysočině a 
V Pardubickém kraji (Dorost hrál v této sezóně krajskou ligu Pardubického kraje. 

Údaje dle sezóny 
2016/2017 

Zápasů Obsluha zápasů Doprava na zápasy 
25 Kč/km Údaje dle sezóny 

2016/2017 
hráčů Celkem Doma Venku Jeden celkem v km v Kč 

Dorost 10 26 13 13 1 780 Kč 23 140 Kč 1 185 29 625 Kč 
Starší žáci 14 26 13 13 960 Kč 12 480 Kč 8241 20 600 Kč 
Mladší žáci 15 26 13 13 960 Kč 12 480 Kč 8241 20 600 Kč 

4. třídy 20 18 9 9 770 Kč 6 930 Kč 681 17 025 Kč 
3. třídy 20 14 7 7 770 Kč 5 390 Kč 676 16 900 Kč 
Přípravka A 20 8 2 6 750 Kč 1 500 Kč 3442 8 600 Kč 
Přípravka B 

co O
 

C O 8 2 6 750 Kč 1 500 Kč 3442 8 600 Kč 

Celkem 129 118 57 61 61 920 Kč 3 710 92 750 Kč 

Stanovení maximálních nákladů projektu pro uplatněn dotace: 
Položka, na níž je žádána dotace Náklady Vlastní zdroje dotace Podíl dotace 
Nákup ledové plochy Jihlava; Humpolec 15 000 Kč 9 000 Kč 6 000 Kč 40% 
Náklady na dopravu na zápasy 75 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 40% 
náklady na organizaci zápasů 60 000 Kč 36 000 Kč 24 000 Kč 40% 
CELKEM 150 000 Kč 90 000 Kč J^P^lijOO 40% 

V Ledči nad ISázavou dne 22.03.2017 

Jan Malík, Předšed 

1 Zápasy mladších a starších žáků se odehrávají po sobě, aby se obě mužstva mohla použít společnou dopravu 
2 Přípravky A a B absolvují společné turnaje v minihokeji 
3 Plánovaný údaj 
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