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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 63442566), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
IUIFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 25.01.2017 15:27:00): 

KCTWI 2017 - Orientační běh 
ID PR01649.0010 

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, pfíp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (napf. 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). 
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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") 

(PR01649.0010) 

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 

Sportovní klub OK Jihlava, z.s. 
se sídlem: Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 63442566 
zastoupen: Evou Dokulilovou, předsedkyní 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 219819221/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Orientační běh", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 -
Žádost o dotaci na KQTM (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 akcí dotaci ve výši 160 000 Kč (slovy: sto šedesát 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 400 000,- Kč 

Výše dotace v Kč 160 000,- 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 PR01649.0010". 

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.), jejích 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-vvsocina.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 
Udržítelnost 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. 

J< k ui c Í_ dne 7.2, i o 4 7 V Jihlavě dne 

Eva Dokulilová 
předsedkyně 

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 

t 
Sportovní klub OK Jihlava, t.i. 

Rosického 6, 58601 Jihlava 
IČ: 634 42 S66 
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KUJIP015S59M 

ŽÁDOST O DOTACI NAJIŽZAVEDENÉ KOT 

KRÁJ VYSOČINA ĚZ 
DORUČENO OBOBNĚ 

||f° -2'1"06-'201o 

Oji 
utf fofir/m 

Evidenční cislo žádosti, 
(žadatel nevyplňuje) "kctivi 40 / loi% 

Název Krajského centra 
talentované mládeže 

Krajské centrum talentované mládeže v orientačním 
běhu 

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

Sportovní klub OK Jihlava, z.s. 
Rosického 6 
586 01 Jihlava 

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

Eva Dokulilová 
předseda 
tel.: 774 286 118; e-mail; evadokulilova@seznam.cz 

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

Ing. Petr Kaňák 
tel.: 603 208 750; e-mail: kanak@sci.cz 

ico 
63442566 

Bankovní spojení (název 
banky, číslo účtu, kód. -"J:;. 
banky) 

Československá obchodní banka, a.s, 
č.ú, 219819221/0300 

Celkový rozpočet na : :: •. 
činnost KCTM v roce 2016 400 000 Kč 

Požadovana výše dotace 
(Muze činit max. 40 % 
z celkových uznatelných 
nakladu) 

160 000 Kč (40 %) 

Gííové skupiny 
(všechny věkové kategorie, 
kterých že projekt KCTM 
týká) :: 

Projekt se týká všech mládežnických kategorií žactva a 
dorostu: 
dívky : D12, D14, D16 a D18 (do 12,14,16 a 18 let) 
chlapci: H12, H14, H16 a H18 (do 12, 14, 16 a 18 let) 

Počet klubů a clenu 
zapojených dó projí ktu za 
uplynulé soutěžní obdpbí : 

7 klubů 
70 členů 

Předpokládaný počet 
klubů a členů zapojených 

7 klubů 
70 členů 
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soutěžní období 
Harmonogram činnosti 
KCJM {termíny soutěží, 
••soustředění,...) 
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Hodnocení činnosti a 
naplnění stanovených 
'\^^nHQstoích.'cflůi!(při účasti 
na LOOM a ZODM zhodnocení 
vystoupení) za uplynulé 
soutěžní období 
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LODNÍ 2015 
Dva žáci a dvě žákyně z KCTM Vysočina reprezentovali 
svůj kraj na hrách Letní olympiády dětí a mládeže v Plzni, 
Závodníci KCTM získali v rámci soutěží jednu zlatou 
medaili (Šimon Mareček na krátké trati v kategorii 
mfadších žáků), jednu stříbrnou medaili (Klára 
Nechanická a Petr Čech ve smíšených štafetách starších 
žáků) a celou řadu dalších bodovaných míst. Čtyřčlenná 
sestava byla významným přínosem pro hodnocení celé 
krajské reprezentace. V rámci samotného .orientačního 
běhu pak byla druhá v republice. 
MČR štafet a klubů 
Osmičlenná žákovská družstva z Vysočiny letos bojovala 
kromě soupeřů i s počínající generační obměnou. 
V konkurencí 37 týmů dokázalo i tak družstvo A získat 
pěkné 6. místo. Družstvu B se tolik nedařilo a skončilo 
v polí poražených. 
V klasických tříčlenných štafetových závodech získala 
štafeta starších žáků nepopulární čtvrté místo, starší 
žákyně doběhly na sedmé příčce. Štafety mladších žáků a 
žákyň především získávaly zkušenosti. 
Řady pěkných umístění dosáhlí i dorostenci, i když to 
tentokrát na medaili nestačilo. 
Vyzývací pohár žactva 
Tradiční jarní žákovská klání ve štafetách a sprintu se 
tentokrát konalo v Kroučové a Žatci, Kombinace 
zkušených závodníků a nováčků sbírajících zkušeností 
nakonec vyústila ve velmi pěkné celkové 6. místo 
v konečném hodnocení. 
Mistrovství Evropy dorostu 
Na MED se nominovala Tereza Čechová. Mistrovství se 
konalo 25, - 28. 6. 2015 v Rumunsku. V mezinárodní 
konkurenci se rozhodně neztratila a přivezla odtud zlatou 
medaili, když se stala v závodu štafet mistryni Evropy. 
Výsledky; - sprint 4. místo (z 95 závodnic) 

- klasika 7. místo' (z 95 závodnic) 
- štafety 1, místo (z 26 štafet) 

Stručný popis a nastavení 
výkonnostních cílů pro 
nadcházející soutěžní 
období 

Navázat na úspěchy členů KCTM dosažené v roce 
2015 i v příštím soutěžním období bude čím dál 
složitější vzhledem ke generační obměně členů KCTM. 
Jako hlavní úkoly pro rok 2017 vidíme: 

- Sledovat a pracovat s vybranými závodníky pro 
nominaci na LODM 2017 v Brně. 

- Další doplnění členské základny o nově 
objevené talenty z Vysočiny. 

- Stabilizovat počet členů v žákovské skupině 
tak, aby KCTM bylo opět schopno připravit 
konkurenceschopné žákovské družstvo na 



MCR klubů. 
- Připravit starší žáky a žákyně na přechod do 

dorosteneckých kategorií. 
- Zkvalitnit přípravu zejména mladších žáků, 

zejména s ohledem na reprezentaci na 
Vyzývacim poháru žactva. 

- Podporovat další rozvoj dorostenecké základny. 

Sportovní klub OK Jihlava, i.s. 
Roúckeha 6, 01 iihlíva 

IČ, 634 »Ž-ir6-6 
razítko organizace 

Jihlava, 20. června 2016 

datum, místo 

Eva Dokulilová - předsedkyně klubu 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 



Plán činnosti KCTM v orientačním běhu pro rok 2017 

• Listopad 2016 - Sraz trenérů 
Projití termínové listiny závodů jak oblastních tak republikových. 
Stanovení priorit pro rok 2017 
Rozdělení úkolů mezi jednotlivé trenéry 
Upřesněn seznaní členů KCTM a jejich rozdělení do věkově - výkonnostních skupin. 

• Únor - březen 2017 - Sportovní lékařské prohlídky - Žďár nad Sázavou 

Většina členů KCTM absolvovala sportovní prohlídky již v minulých letech a proto 
jejich výsledky lze porovnat s výsledky z minulých let. Tento rozbor pravidelně 
provádí jednotliví trenéři a z tohoto rozboru pak vycházejí při sestavování 
individuálních tréninkových plánů. 

• 28.4. - 30.4.2017 - Jarní mapové soustředění - Řásná 

Účastníci absolvují 4 x mapový trénink, běžeckou a teoretickou přípravu. 
Cíl soustředění - doladění formy na závody žebříčku A a B a Vyzývací pohár žactva. 

• 20. - 21.5.2017 - Vyzývací pohár oblastních výběrů žactva 

První test v konkurenci krajských výběrů žactva. KCTM postaví družstva do 
všech žákovských kategorií. 

• 24. - 29.6.2017 - VIII. LODM - Brno 

Osmičlenný výběr nejlepších žáků bude hájit barvy Vysočiny a měl by opět být 
oporou kr^sfó reprezentace^ """ 

• 23. - 29.7.2017 - Kondiční soustředění - Smrčná nad Sázavou 
Soustředění je tradičně laděno převážně na kondiční trénink. 
Cíl soustředění - nabrání fyzické kondice, fyzická příprava před podzimními 
mistrovstvími ČR. 

• srpen 2017 - Mapové soustředění 
Týdenní soustředění bude uspořádáno v orientačně atraktivních prostorech s řadou 
kvalitních map. 
Cíl soustředění ~ zdokonalení práce s mapou, příprava před podzimními mistrovstvími 
ČR. 

• Září 2017 - Ladící soustředění před MČR štafet a klubů 
Cílem tohoto soustředění je dopilovat formu na MČR štafet a klubů. Z výsledků 
soustředění budou sestavena dvě 8 členná družstva a určeni 2 náhradníci. 



• 7.-8.10.2017 -MGR štafet aklubů — - — - - — -

Vrchol sezóny - MČR štafet a klubů. KCTM opět postaví dvě osmičlenná družstva 
v žákovských kategoriích. 

• 16. -19.11.2017 - Závěrečné soustředění ~ Čeřínek 

Závěrečné soustředění na Čeř&ku slouží pravidelně jak k zhodnocení sportovních 
výsledků v sezóně 2017 u jednotlivých členů KCTM, tak zároveň k naplánování akcí 
KCTM pro rok 2018. 

• Celoročně 

Účast členů KCTM na krajských a celorepublikových soutěžích v orientačním běhu 

Vydání 3-4 nových map pro potřeby KCTM 

Sportovní klub O* t.i 
Rosického 6, 586 Ol JMMava 

ič: 634 42 566 Jihlava, 20. června 2016 

datum, místo razítko organizace 

Eva Dokulilová - předsedkyně klubu 
(<ynj WLMLrvJ 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 



CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOSTKCTiyi 
i 

ROK 2017 | 

Celkové příimv na financovánf projektu: 

Rozpis přijmu zdroje Částka: 
Příspěvek oddílu na činnost KCTM 185 000 Kč 
Příspěvek KS ČSOB 25 000 Kč 
Příspěvek dětí na účast na soustředěních 30 000 Kč 
Dotace Kraje Vysočina 160 000 Kč 
CELKEM 400 000 Kč 

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč): 

itffcinýptípisňakládu Částka: 
Materiálové náklady 180 000 Kč 
Náklady spojené s nájmy sportovišť 5 000 Kč 
Stravné 5 000 Kč 
Náklady na dopravu 50 000 Kč 
Ubytování 120 000 Kč 
Odměny trenérům 0 Kč 
Odměny rozhodčím 0 Kč 
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 40 000 Kč 
CELKEM 400 000 Kč 

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

/Pojpls-jriáki^dů:,; ^ V Požadovaná 
částka: 

Lékařské prohlídky 10 000 Kč 
.Soustředění.(doprava,, ubytování, stravování)., -110000 Kč 
Účast na Vyzývacím poháru oblastních výběrů žactva (doprava, 
ubytování, stravování) 

20 000 Kč 

Účast na Mistrovství ČR osmičlenných Štafet oblastních výběrů 
žactva (doprava, ubytování, stravování) 

20 000 Kč 

CELKEM . . 160 000 Kč 

Jihlava. 20. června 2016 
av-a 

Sportovní klub OK JthUv#, i,». 
Wiekého 6, 586 01 Jihlava 

IČ: 634 4? fififi „ 
datum, místo razítko organizace 

Eva Dokuiilová - předsedkyně klubu CvV ír>-

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 


