
Kroj Vysocí na 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

llllllllllllllllllllllll 
100393 

Název dokumentu: KCTM 2017 - Triatlon ID PR01649.0014 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA 

Schváleno: radou kraje Datum: 24.1.2017 Č.usnesení: 0173/04/2017/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek 

Smluvní částka: 1) 44000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 10.2.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 26.1.2017 

Projednáno s: OŠMS/K. Ubr C ~Q..Ld *- /•-//< , 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová fis / //./y 

ífj • !, d-f/H pM-̂  // 

Předkládá: OŠMS/M. Kastner 26.1.2017 
i . / yjj—" 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová (? •%.. ío 4̂  (/LJÍ̂  
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 44065558), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
IUIFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 25.01.2017 15:55:58): 

KCTM 2017-Triatlon 
ID PR01649.0014 

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). 



KUJIP00Y6AB5 

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") / 

(PR01649.0014) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

M/ 

mi 

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 

Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek 
se sídlem: Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 
IČO: 44065558 
zastoupen: Naděždou Dobešovou, členkou výboru 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 195332282/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Triatlon", 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 44 000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři 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 110 000,- Kč 

Výše dotace v Kč 44 000,- 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 odst. 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 PR01649.0014". 

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-vysocina.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 
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 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. 

V dne 

Naděžda Dobešová 
člen výboru 

TJ SPARTAK TftEBÍČ, spolek 
Manž. Curieových 1112 

674 0) Třebíč 
tel./fax; 568 827 247-8 

DIČ: CZ 44065558 
e-maii: tj spartak@volny c z 

V Jihlavě dne 8 < Z ,  Z ů  t y 

ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 
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Pravidla- Rady Kraje Vysočina pro podělení statutu Krajs 
talentované mládeže a jejich podporu 

ŽÁDOST PRO VZNIK NOVÉHO KCTM 

kÝclkmřw sočiNA-k 

3 0 -08- 2016 
Počet listu 

řcčet příloh 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatej nevyplňuje) kCTM 1'f/'dM ¥ 

Název Krajského centra 
talentované mládeže Krajské centrum talentované mládeže triatlon 

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

TJ Spartak Třebíč, spolek 
Manželů Curieových 1112 
67401 .Třebíč -

Statutární zástupce » 
(jméno, příjmení, titul, funkce, 
telefon, 
e-mail) 

Naděžda Dobešová 
ti.spartak@volnv.oz 

Kontaktní osoba 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, . 
e-mail) 

Naděžda Dobešová 
ti.soartak@voihv.cz 
732/490560 

ICO 44065558 

Bankovní spojení (název 
banky, číslo účtu, kód banky) 

195332282/0300 
ČSOB 

Celkový rozpočet ňačinnost 
KCTIVI v roce...2017,.,. ..110.000,-Kč 

Požadovana vyše dotace 
(Může činit max. 40 % 
z celkových uznatelných 
nákíadů) 

.. . 44.000,- Kč (40%) 

Umístění KCTM (klub, 
město) - sportovní odvětví 

TJ Spartak Třebíč, spolek 
-triatlon 

Početní stav členské 
zaktadny dětí a mládeže 
v daném sportovním odvětví 
v Kraji Vysočina (uvádějte 
počty oddílů v jednotlivých 
okresech, při minimálním 
zastoupení tří okresů Kraie) 

okr. Třebíč -1 oddíl, okr. Jihlava 1 oddíl, <: 
okr. Žďár -1 oddíl, okr. Pelhřimov-2.oddíly^ jeste existují 
tréninkové skupiny při ČTA (Česká triatlonová asociace), 
těch je fungujících zhruba 15 v Kraji Vysočina (každá má 
minimálně 4 členy) 
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Cílová skupinajalentované __ 
mládeže (počet členů, věkové 
kategorie, pohlaví) 

.Cílová skupina J(k19Jet,-cca-polovina-chlapců a-polovina 
dívek: 10-11 let 8členů, 12-13let 12 členů, 14-15let8 
členů, 16-17 let 4 členové a 18-19 let 4 členové 

Způsob činnosti KCTM 
- účast v soutěžích 

---• - - (uvést úroveň-všech 
těchto soutěží, kde 

~"1"" 'působí KCTM)" 
tréninková příprava 

(uvést četnost 
v-.. tréninkových jednotek 

/soustředěni) 
-jiná,,. 

Soutěže Krajského poháru v triatlonu, Českého poháru 
v triatlonu a aquatlonu, závody Mistrovství ČR 
Počet tréninkových jednotek'týdně-: " -

• Žaci obvykle 5-7 
• Dorostenci a junioři 8-12 

Soustředění 4 krát ročně 
Setkání a školení trenérů jednotlivých oddílů a 
tréninkových skupin 

Způsob zajištění spolupráce 
ostatních oddílů (klubů) 
v kraji a jejich zapojení do 
projektu , 

Konzultace, sdílení tréninkových plánů, kontakty na 
krajských závodech a společná doprava na závody ČP, 
spolupráce při výběru členů, účast na společných 
soustředěních a školení trenérů 

Sportovní výkonnost a 
výsledky činnosti 
sportovního odvětví 
(úspěšnost mládežnických 
družstev) • 

Žáci - umístění do 8. Místa na závodech ČP a MČR 
Dorosí a junioři - umístění do 5. Místa na ČP a MČR 

• 2-3 dorostenci a junioři jsou ve výběru ' > 
reprezentace ČR 

Oroyeň soutěží v seniorských 
kategoriích (vzhledem 
k návaznosti dalšího působení 
talentovaných sportovců v Kraji 
Vysočina) 

Junioři a senioři - starty na závodech ČP a MČR, starty 
v Evropském poháru a na Mistrovství Evropy 

Krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětví: 
• Potvrzuje souhlas minimálně 3/5 oddílů (klubů) v Kraji, které v příslušném 

sportovním odvětví pracují s dětmi a mládeži na území Kraje s podobou a 
fungováním KCTM a jeho umístěním, 

» Potvrzuje špinění podmínky fungování sportovních oddílů v tomto sportovním 
odvětví pracujících s dětmi a mládeží minimálně ve> _3. okresech „Kraje, 

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

• 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. 
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Statutami zástupce (jméno, 
puinicm) 

Souhlas potvrzený razítkem 
a podpisem >tatutauuho 

/otupte 

TJ Spartak Třebíč, spolek Naděžda Dobešová 
/ 

TJ SPARTAK TftEBft, spolek 
Mstil Cuf téových 1112 

674 01 Tícbfi 
tel,/fax: 568 827 247-S 

7- DlČytZ 44Q6SS58 
^ e-mail: «spBftak@vo!ny a 

Běžec vysočiny z.s. 

l 

Bohumil Novák / / > 

s/Běžec Vysočiny z.s. 
sy á Srázná 4 
/ / 586 01 Jihlava 

f/ů*š£ l& 26586711 

SK Cyklochlubna Petr Bezchieba 

^̂ s/̂ t̂hiubna 
SKTR! CYKLOCHLUBNA z.s. 

Bménská30 
59101 Žtfár nad Sázavou ^ 

íí \ tóoarjpdUr ® 

Liga atletů Pelhřimov 

Veiosport Valenta team Václav Holub 

• - — • • - - - • -

Správnost údajů v této tabulce musí být potvrzena statutárním zástupcem 
krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního svazu, 

t A/ov4l<, 
Krajský svaz triatlonu 

VYSOČINA z.s. 
Snfrná 4.306/4, 586 01 Jihlava 

•Iétt2r9ft/S?0 
Potvrzení statutárního zástupce 

krajského/celorepublikového orgánu 
příslušného sportovního odvětví 



Pravidla Rady Kraje Vysočina -pro. 
talentované mládeže a jejich podporu 
(povinná příloha žádostí) 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM 

ROK 2017 

Celkové přfimv na financováni projektu: 

Rozpis příjmů - zdroje l§!l!li§nlfll 

Spoluúčast sportovců 45.000,-

Rozpočet oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč 18.000,-

Sponzorské dary 13,000,-

Dotace Kraje Vysočina na KCTM 44.000,-

'CELKEM iť'"^ "V *• > i * i 110.000,-

Celkové uznatelné nákladv (uvádějte v Kč): 

sPodrobný popis nákladů: - . Castka: í V 

Materiálové náklady 11.000,-

Náklady spojené s nájmy sportovišť 15.000,-

Stravné 

Náklady na dopravu 27.000,-

Ubytování 40.000,-

Odměny trenérům 17.000,-

Odměny rozhodčím 

Ostatní náklady nutné k"činnosti'KCTM 

CELKEM - 1 > 110.000,-

Uznatelné nákladv, které plánujete financovat z dotace Kraíe íuváděite 
v Kč): 
• ' " $_ ' " > * 
Popis nákladů: Požadovaná 

částka: 
^ r * ^ 

Pronájem sportovišť 5.000,-

Doprava 16,000,-
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-Ubytování — — - - - - - 23.000;-

CELKEM; ,/ ^ >- 44.000,-

datum, místo 

24.6.2016 Třebíč 

TJ SPARTAK TŘEBÍČ, spolek 
razítko žadatfefé cwieovjřch 1112 674 01 Tíebll 

t«l,/fax: 558 827 247-8 
01C.-CZ440ÍSS5* 

e-mail! tj tp»rtak#»o!nycz 

jméno a příjmení statutárního zástupce 
zástupce 

Naděžda Dobešová 

podpis statutárního-^ / 
i- í 

z 


