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předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr / ] .  3.. j-o q ̂  1/ 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 4 - 3 .  l o j i - fiuyť? 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 04932170), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 25.01.2017 16:10:42): 

KCTM 2017 Florbal 
ID PR01649.0015 

Rozpočtová skladba: 

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

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

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



SMLOUVA O POSKYTNUTI 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, a 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") //'< 

i 
(PR01649.0015) 

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, radní kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu:4050004999/6800 

a 

Florbal Vysočina z.s. 
se sídlem: Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 04932170 
zastoupen: Mgr. Jiřím Dufkem, předsedou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-2242420277/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Florbal", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 -
Žádost o dotaci na KCTM (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. 

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. 
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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 88 000 Kč (slovy: osmdesát osm 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 220 000,- Kč 

Výše dotace v Kč 88 000- Kč 

Výše dotace v % 40,0 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace % 40 % z celkových nákladů na akci 

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, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce v 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 jiných zdrojů Kraje včetně Fondu Vysočiny na akci je nepřípustný. 
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, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
akceptované a Příjemcem podepsané této smlouvy na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

ČI. 7 
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Podmínky použití dotace 

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

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 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 pdst. 1 této 
smlouvy. 

4) Uznatelné náklady akce jsou neinvestiční výdaje prokazatelně související s činností 
KCTM, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a finanční 
zdroje na činnost KCTM. 

5) V případě nákladů neuvedených v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a 
finanční zdroje na činnost KCTM, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

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. 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 „hrazeno z dotace Kraje Vysočina PR01649.0015". 

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. prosince 2017. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného 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, 
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f) doručit Kraji do 31. ledna 2018 závěrečnou zprávu a vyúčtování, jejíž vzor je 
uveden v příloze č. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských 
center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14 - Vzor závěrečné zprávy a 
vyúčtování činnosti KCTM, 

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 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-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) -
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) 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. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu. 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
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, 
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d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

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

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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Celý kalendářní rok 2017. 

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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 724 650 274, 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 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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6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost podle § 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. 

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 

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 dotaci na KCTM, 
Příloha č. 2 - Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 1. 2017 
číslo usnesení 0173/04/2017/RK. 

smlouvy. 

V dne .M.U9Í1 V Jihlavě dne O ft 03. 2017 

Mgr. Jiří Dufek 
předseda 

•••/ 

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 
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KUJIP016V9YT 
ŽÁDOST PRO VZNIK NOVÉHO KCTM 

KRAJ VYSOČINA Ul 

dni° -h "07™ 291B 
řo£et' s;í 

^'ktí&fvlí 
fo:«gf,jc.x 

ríF Evidentní ciilo /.uiosti 
(žadatel utvvplňujc) červ JS-léosiy-

Název Krjjskdio tencri 
Uleiiítvvanť mladí /< Ki íjske ct iitrum talentované mládeže - florbal 

Žadatel j l lorh.il \ \ cočina z.s. 
(uplil}' na/ťv asnilo dle dokladu J ^iu'o r \ /en i Rosického 2684/6,586 01 Jihlava 
(i [>ia>ni subjektivitě) , j i \ i/i tka: 21478 L, Krajský soud v Brně 

| StatutJI ní zastupte 
(jméno. příjmem, titul, funkcí, pí JhIi \L 'r. Jiří Dufek 
ttli i'lii. 
t-niail) 

j tel/ 777 020 966 
c úl ' ii dafek@sattnet.cz 

Kontaktní omiIu 
(jméno, příjmení. titul, telefon, 
c-mail) 

Ln Lao i 
tc ' "" 0l'2 102 
e-mail; koten@ceskyflorbal.cz 

1( O 04932170 

Bankovní spojem (nam banks. 
Íi«lo učtu, kod liankv) 115-2242420277/0100 

Ctlkovj rozpočet nacuuiost 
KCTM v roc( 2017 220 000 Kč 

ITI i v w iliuut 
(Muže cimt msix. 40 % 
i celkových u/n.ttolnvch 
nákladu) 

88 000 Kč 

ť místění KC fM (klub. město) -
spoitov ní odvětví 

Jihlava, sportovní odvětví florbal 

Puiitm stw ilmski /lUirim 
dili a iiilidi/ťv danem 
sportovním odvětví v Kraji 
\  v  S O C H U  ( j i o t t  ) d d ) l u  
V jedl Ollivvdl okre SI til, pil 
mminnliiim tra okresu 

i9il 

l • > i 

okres Jihlava 2 oddílv 325 dětř a mládeže Puiitm stw ilmski /lUirim 
dili a iiilidi/ťv danem 
sportovním odvětví v Kraji 
\  v  S O C H U  ( j i o t t  ) d d ) l u  
V jedl Ollivvdl okre SI til, pil 
mminnliiim tra okresu 

i9il 

l • > i 

FBŠ Jihlava 193 
SK Jihlava 132 

okres Havlíčkův Brod: 3 oddílv 221 dětí a mládeže 

Puiitm stw ilmski /lUirim 
dili a iiilidi/ťv danem 
sportovním odvětví v Kraji 
\  v  S O C H U  ( j i o t t  ) d d ) l u  
V jedl Ollivvdl okre SI til, pil 
mminnliiim tra okresu 

i9il 

l • > i 

Erupting Dragons H. Brod 86 
Sklo Bohemia Světlá ti/S. 73 
SK Juvenis Přibyslav 62 

okres Pelhřimov: 2 oddílv 190 dětí a mládeže 

Puiitm stw ilmski /lUirim 
dili a iiilidi/ťv danem 
sportovním odvětví v Kraji 
\  v  S O C H U  ( j i o t t  ) d d ) l u  
V jedl Ollivvdl okre SI til, pil 
mminnliiim tra okresu 

i9il 

l • > i 

Spartak Pelhřimov 152 
Pacovští Honzíci 38 



okres Třebíč: 4 oddílv 374 dětí a mládeže 
Snipers Třebíč 
KC Okříšky 
Orel Kněžice 
SK JeMoBu 

131 
102 
36 

105 

okres Žďár 

WSĚ&MEŘĚĚĚKĚ 

ivou: 3 oddílv 320 dětí a mládeže 
ár n/S, 166 

47 
107 | 

Hippos 
Fbc Orel Nové Město na Moravě 
ASK Bystřice n.P. 

Hráči tří věkových kategorií: počet členů 
Dorostenci (ročník narození 2000-2001) 337 (M) 
Starší žáci (ročník narození 2002-2003) 310 (M) 
Mladší žáci (ročník narození 2004-2005) 306 (M) 

Dorostenci: 8 tréninkových jednotek v Kraji Vysočina v průběhu 
celého roku (nejtalentovanější hráči postupují do regionální 
nominace na turnaj výběrů). 

Starší žáci: 16 tréninkových jednotek v Kraji Vysočina 
v průběhu celého roku. Konečný výběr 18 hráčů se účastní 
turnaje krajských výběrů. 

Mladší žáci: 16 tréninkových jednotek v Kraji Vysočina 
v průběhu celého roku. Konečný výběr 18 hráčů se účastní 
turnaje krajských výběrů. 
V rámci systému práce s talentovanou mládeží Českého florbalu 
nastaveny detailní mechanismy spolupráce florbalových oddílů 
na práci s talentovanou mládeží v rámci krajských výběrů. 
Krajský výkonný výbor ve spolupráci s komisí mládeže a 
regionálním metodikem řídí systém práce s talentovanou 
mládeží v rámci celého kraje. Servis poskytuje také hlavní 
metodik, komise reprezentace a krajské pracovištS českého 
florbalu. Plně k dispozici trenérům i oddílům je nový trenérský 
portál. 
Systém práce s talentovanou mládeží funguje v rámci českého 
florbalu již od roku 2000. 
*) v závorce za názvem umístění v sezóně 2015/2016 

Celostátní soutěže mládeže *) 
2. liga juniorů': Snipers Třebíč (2.), PSKC Okříšky (3.)> FBŠ 
Jihlava (4.), Spartak Pelhřimov (nováček od 16/17) 
1. liga dorostenců (PSKC Okříšky (6.) a Fbc Orel Nové Město 
na Moravě (nováček pro sezónu 16/17) 

Regionální soutěže mládeže *) 
3. liga juniorů: Erupting Dragons H. Brod (7.), 
2. liga dorostenců: FBŠ Jihlava (3.), Sklo Bohemia Světlá n/S 
(4.), Sokol Erupting Dragons H. Brod (5.), PSKC Okříšky B 
(6.), Snipers Třebíč (sestup z 1. ligy dorostenců), Hippos Žďár 
n/S. (nováček soutěže). Florbal Telč (nováček soutěže) 

Krajské soutěže mládeže 
Liga Vysočiny starších žáků (15 účastníků) 



ífl ílufeilMfe fetóu 

•Ífí?/Ý 

•M1M 

Ví (»en souti/i \ seniuiskvi.it 
IvHteyoi uch f »7h!cdjii 
)  *  l v i  .  k na\aznn4i JiR'ho působeni 

{na finálový turnaj Mistrovství' ČR postoupilo družstvo PSKC 
Okříšky) 
Liga Vysočiny mladších žáků (20 účastníků) 
Liga Vysočiny elévů (16 účastníků) 
Liga Vysočiny přípravek (8 účastníků) 

Výběrv Kraie Vysočina, pro které je KCTM primárně zřízeno, 
se účastní každoročních turnajů výběrů dle věkových kategorií a 
v případě, že je florbal zařazen, pak i Letní olympiády dětí a 
mládeže, ! 

Letní olympiáda dětí a mládeže 
2007 -1. místo, Brno 
2009 - 9, místo, Tábor 

ISOLINE CUP - kategorie dorostenci 
2012-6, místo, Brno 
2013 - 2, místo, Zlín 
2014 - 2. místo, Ostrava 
Od sezóny 2014/2015 se hrají regionální výběry, ne krajské 

Krajské výběry starších žáků, 
2011-1. místo, Jindřichův Hradec 
2012 - 3. místo, Pardubice 
2013 - 2. místo, Třebíč 
2014 - 2, místo, Pardubice 
2015 - 3. místo, Žírovnice 
2016 - 4. místo, Hostinné 

Krajské výběry mladších žáků 
2011-1. místo, Jindřichův Hradec 
2012 - 2. místo, Pardubice 
2013 - 3. místo, Okříšky 

Mužské celostátní soutěže (7 oddílů) 
Suoerliga - žádný zástupce 
1. liga mužů -1 zástupce (Spartak Pelhřimov) 
Národní liga-4 zástupci (Snipers Třebíč, ASK Bystřice n.P., 
Erupting Dragons H, Brod a Hippos Žďár n/S. 
Divize - 2 zástupci (FBŠ Jihlava a Pacovští Honzíci) 



* 

KraJSký/^rořepíaiíIIRovýwgáli'přísrúšííéHo^oi^vníHíó odvětví: 
1. Potvrzuje souhlas minimálně 3/5 oddílů (klubů) v Kraji, které v příslušném 

sportovním odvětví pracují s dětmi a mládeží na území Kraje s podobou a 
fungováním KCTM a jeho umístěním. 

2. Potvrzuje splnění podmínky fungování sportovních oddílů v tomto sportovním 
odvětví pracujících s dětmi a mládeží minimálně ve 3 okresech Kraje. 

3. Se zaručuje, že v případě existence center talentované mládeže zřizovaných 
republikovým svazem musí být působnost KCTM projednána 
s poskytovatelem podpory. 

4. Je srozuměn, že KCTM musí provozovat svou celoroční činnost v jedné 
vybrané obci v Kraji s možností přesunu KCTM pouze na základě uvedení této 
změny v řádně podané žádosti „O dotaci na činnost KCTM" schválené 
krajským orgánem příslušného sportovního odvětví (v případě neexistence 
tohoto orgánu musí být žádost projednána s poskytovatelem této podpory). 

Krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětví potvrzuje 
pravdivost a úplnost uvedených údajů. 

Název oddílu Statutární zástupce 
(jméno, příjmení) 

Souhlas potvrzeny 
razítkem a podpisem 
statutárního zástupce . 

I I 

1) Spartak Pelhřimov 
j7é>' 

1 J wit P v 
oddfl florbalu 

Nádrainl 1536, 393 01 PelWk 
. (Č: 49005448, vsri«b(lnr»ymbotOW 

<£>% MnkovnUpoJanl: 19-3667200217^ 
fksrfc»ipe@c«r«fum.c* Ir 

KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 

2) Pacovštt Honzíci 
Luílk lÁk^ikiy 

émžím Pacovští 
yigfyr Honzíci 2.s. 

Starodvorská 791 
^ 395 01 Pacov 

Ir 
KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 

3) FBŠ Jihlava 
PWO I 

iC dďi OS 649 
jtfsZ&L '"'"""oalováSkola Ji 

HíI^Jsjí^67/2,sá 

www.fb|jm!ívs 

Ir 
KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 

4) SK Jihlava 
— - '  - * -

Ir 
KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 

5) Florbal Tel6 

rxthc' fíííVatAítniJ^ k JO-á-ň 

( Yts£~ act fcťrll 

Ir 
KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 

6) ASK Bystříce n.P. 
Ot-njčei Jvo/Cq'k *~J\ ASK B^sfřice ni 

/ Jy-pnh Masarykovo 
, MWBýstSceaa 

ÍČO:7Cg í 

Ir 
KÍava, z.s. 
vél Jihlava j 
2S987121 
ava.com _ 
com 0) 

d PernSíejnem 
iám.46 
i Pernštejnem 
S 970 



Název oddílu Statutární zástupce, 
(jméno, příjmení) 

Souhlas potvrzený 
razítkem a podpisem 
statutárního zástupce 

7) Hippos Žďár n/S. 
. ; ̂  ̂ Hipp.es ^ 

fe--' ŽuÁR NAD SA2AVOU ť* 
Vysocka/s/ S9101, ŽdárggfS-. í ;J 
IČ: 7úabř«r1K§RTS8Ě»5ř 113 
•A'.VA V;::csz:aí^líff«i«^^""i 

8) FbC Orel Nové Město na 
Moravě 

U ^ r t s £ f ( /  U A j  
' á&A 
\yf^jh^i, 

9) Snipers Třebíč 
?A&t>£iUhV HeHAl-

JGCTOVMTŘEBÍČ 
CA1 Na Kopcích 365 

10) KC Okříšky 

/jlCri<?L Pionér,wr. 
/ ̂  Pionýrská ̂ uaíria Kamarádi testjJjSmky 

/y tfžtadionu 15,675%olíllky 
////. . y ^60413636 

v Pri"8 

11) Orel Kněžice 
^/77^/f I 

12) SK JeMoBu 
faleT í-( ÍM^AK-

-i£3L' 

13) Erupting Dragons H, Brod 

V§T"0 T-Í- 4̂ 5CSS.-UAV-. 
i ^ \ 

14) SK Juvenís Přibyslav "EAKU-SL^ UCUI^ERFC 
<S«j|j 

5«^fiiSwHw [Pcy 
'NsS* tČOi 16545331^"— 

15) Sklo Bohemia Světlá n/S tl*UV£L- JtAl ' 
T^klo Bohemia 

-^^QL^RS^ŽS. 
IčilSňKfmfl 

krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního svazu. ČESKÝ 
FLORBAL 

Potvrzení statutárního zástupce 
krajského/celorepublikového orgánu 

příslušného sportovního odvětví 

Česká florbalofá mis 
Vyskočilova IW-Ž/tó 
M008 Sňatek 
tĎ S^3S^íí£0-



Celkový rozpočet na činnost KCTM na rok 2017 

(povinná příloha žádosti) 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM 

ROK 2017 

Celkové příimv na financování projektu: 

- /di of i ástka: 
Český florbal 132 000 Kč 
Dotace z krajského úřadu na KCTM 88 000 Kč 
iaSUOÉKl 220 000 Kč 

Celkové uznatelné nákladv (uváděite v Kč): 140 000 Kč 

' Castka: 
Materiálové náklady 17 000 KČ 
Náklady spojené s nájmy sportovišť 83 000 Kč 
Stravné 14 000 Kč 
Náklady na dopravu 18 000 Kč 
Ubytování 0 Kč 
Odměny trenérům 42 000 Kč 
Odměny rozhodčím 6 000 Kč 
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 40 000 Kč 

220 000 Kč 

Uznatelné nákladv. které olánuiete financovat z dotace Kraie (uváděite v Kč): 

11 tkl du Po/adm an«i 

Materiálové nákladv 6 800 Kč 
Náklady spojené s nájmy sportovišť 33 200 Kč 
Stravné 5 600 Kč 
Náklady na dopravu 7 200 Kč 
Odměny trenérům 16 800 Kč 
Odměny rozhodčím- ! ~ * 2 400 Kč 
Ostatní náklady hutné k činnosti KCTM 16 000 Kč 
ilIlM M 88 000 Kč 

30. června 2016, Jihlava Ffóh/)<)•/ !/t(UocV'il? "2.2. 
datum, místo razítko žadatele 

Mgr. Jiří Dufek, předseda /''' / /  / / }  
fzr* \ů* Z / Ir // / / / / // f . 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 


