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Kraj Vysoam} •»i»" 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: KGTM 2017 - Moderní gymnastika ID PR01649.0006 

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: Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 

Smluvní částka: 1) 149860.00 

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 / 1-̂  /O / 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová f. 

Předkládá: OŠMS/M. Kastner 26.1.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr i í A  U > 1 1 -

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr S - J -  s r f í t  4>" Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová <?•/, Jort fpuuy 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00530948), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 25.01.2017 15:05:06): 

KCTIUI 2017 - Moderní gymnastika 
ID PR01649.0006 

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 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") 

(PR01649.0006) 

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 

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 
se sídlem: Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava v ( 

IČO: 00530948 U6-"M)^\řU)U lUC- LjOV (HA 
zastoupen: Liběnou Menšíkovou, starostkou a Mgr. Potrou Kujinok Polodnovc 

jednatelkou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení; Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 207385972/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Moderní gymnastika", 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 149 860 Kč (slovy: sto čtyřicet devět tisíc 
osm set šedesát 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 374 650,- Kč 

Výše dotace v Kč 149 860,-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 PR01649.0006". 

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: 
kastn e r. m @kr-vysoci na. 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 
V Jihlavě dne S . l i o - l f  

Ing. Jana Fialová, MBA Liběna Menšíková Liběna Menšíková 
cfarrvztka členka Rady Kraje Vysočina 

jednatelka 
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KUJIP00Y6Y1V 

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských 
mládeže a jejich podporu 

ZADOST O DOTACI NA JIZZAVEDENE KCTM 
8? 2 7 -06- 2016 

Počet listů 

Č j * 
I(M <ii bí ho/é 

Počet příloh 

Evidenční číslo zadosti 
(žadatel nevyplňuje) 
Název Krajského centra 
talentované mládeže Krajské centrum talentované mládeže moderní 

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

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 

Sokolovská 4656/122c 

586 01 Jihlava 

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

Liběna Menšíková 

Starostka TJ Sokol Bedřichov 

Telefon: +420 603 106 731 

e-mail: líbena.lbm(Q)seznam.cz 

Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava 

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

Liběna Menšíková 

Telefon: +420 603 106 731 

e-mail: libena.Ibm@seznam.cz 

ICO 00530948 

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

207385972/0300 

Celkový rozpočet na 
činnost KCTM v roce 2017 374650 Kč 

Požadovaná výše dotace 
(Může činit max. 40 % 
z celkových uznatelných 

vríás !<léřcá£( j i 

149860 Kč (40%) 

Cílové skupiny 
(všechny věkové kategorie, 
kterých se projekt KCTM 
týká) 

Cílovými skupinami jsou dívky ve věku 4-20 let, které 
se věnují moderní gymnastice v Kraji Vysočina. 



Činnosti KCTM budou provozovány celoročně formou-

tréninků, které budou realizovány 4x do týdne, každé tři 
hodiny denně. V srpnu proběhne 15 denní intenzivní 
soustředění, které bude mít formu každodenních 
intenzivních 8 hodinových tréninků. 

Počet klubů a členů 
zapojených do projektu za 
uplynulé soutěžní období 

Předpokládaný počet 
klubů a členů zapojených 
do projektu na žádané 
soutěžní období 

• TJ Sokol Bedřichov 

- Sokolovská 122c, 586 02 Jihlava 

- 30 členů 

SK Jihlava 

- Okružní 2, Jihlava 586 01 Jihlava 

- 60 členů 

SK MG BAVER Třebíč 

- Dukelská 264/36, 674 01 Třebíč 

- 25 členů 

TJ Žďár nad Sázavou 

- Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

- 35 členů 

Žďár nad Sázavou, ŠSK Active-SVČ - oddíl MG 

- 20 členů 

II. ZŠ .Nové Městona Moravě 
- Leandra Čecha 860, 59231 Nové Město na 

Moravě 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

- Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 

- 50 členů 

ŠSK při ŽŠ Štáflova Havlíčkův Brod 
- Na spravedlnosti 3211, 580 01 Havlíčkův Brod 

TJ Spartak Velká Bíteš 

- Tyršova 617, Velká Bíteš 

40 číenů 



Harmonogram činnosti 
KCTM {termíny soutěží, 
soustředění,...) 

Činnosti KCTM budou provozovány celoročně formou 
tréninků, které budou realizovány 4x do týdne, každé tři 
hodiny denně, V srpnu proběhne 15 denní intenzívní 
soustředění, které bude mít formu každodenních 
intenzivních 8 hodinových tréninků. 
Na M-ČR se děvčata vždy probojují do finále, což je v 
tomto individuálním sportu velmi náročné. Na 
pohárových závodech máme umístění na předních 
místech do 10 pozice.V loňském roce jsme se účastnili 
i mezinárodního závodu ve Slovinském Mariboru, kde 
děvčata vybojovala několik medajií. Rádi bychom letos 
odjeli opět na mezinárodní camp do Portugalska, či 
Chorvatka, kde se zároveň pořádají mezinárodní 
závody. Výkonnostní cíle byly splněny, avšak vždy je 
co vylepšovat. Aneta Kašnová zařazena do širšího 
výběru juniorské reprezentace ČR. Charlotta Bulantová 
zařezena do Sps České Budějovice a do výběru nadějí 
České republiky. Hospodaření s přidělenými prostředky 
bylo vyúčtováno dle plánu. 

Hodnocení činnosti a 
naplnění stanovených 
výkonnostních cílů (při účasti 
na LODM a ZODM zhodnocení 
vystoupení) za uplynulé 
soutěžní období 

Stručný popis a nastavení 
výkonnostních cíiů pro 
nadcházející soutěžní 
období 

Hlavním cílem Krajského centra talentované mládeže 
moderní gymnastiky je připravovat nadějné a 
talentované mladé gymnastky na závody, ve kterých 
budou reprezentovat Krajské centrum talentované 
mládeže'moderní gymnastiky. Hlavní činností KCTM 
moderní gymnastiky je trénování a příprava těch 
nejlepších, talentovaných gymnastek ze všech oddílů 
Kraje Vysočina. Činnosti KCTM moderní gymnastiky 
budou provozovány formou pravidelných tréninků, 
které budou realizovány 4x do týdne, každý trénink 
bude trvat tří hodiny. Místem pro celoroční činnost 
budou střídavě stávající prostory tělocvičen, kde již 
probíhají tréninky moderní gymnastiky, a to v Jihlavě 
(TJ Sokol Bedřichov) a v Třebíči (SK MG BAVER 
Třebíč), Jednou do roka o prázdninách se bude konat 
intenzivní 15 denní soustředění. Velmi významnou 
činností Krajského centra talentované mládeže 
moderní gymnastiky budou účasti na zahraničních 
závodech, které rozšíří zkušenosti gymnastek a rozšíří 
jejich kvalifikaci. Mezi další velmi významné činnosti 
lze zařadit účasti na Mistrovství České republiky, 
ostatní celorepublikové závody črregionální závody 
např. Liga Vysočiny. Podrobnější informace v 
příloze Projekt činností KCTM moderní gymnastiky, 
který je předkládán jako nedílná součást žádosti. 

Potvrzení statutárního žc 
krajského/celorepublikového orgánu příslušného 

sportovního odvětví 



Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované 
mládeže a jejich podporu 
(povinná příloha žádosti) 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTW1 

ROK 2017 

Celkové přiimv na financování projektu: 

Rozpis příjmů - zdroje Částka: 

Dotace Kraje Vysočina 149860 

Členské příspěvky 224790 

\  i .  X U . J ; „ 1  \ . ( k  1  \ 5 ' k .  ,  L - V í l  

. * ' -x "• v * • v v. •. . 1 •" %" -1 
374650 

Celkové uznatelné nákladv íuváděite v Kč): 

Podrobný popis nákladů: Částka: 

Materiálové náklady 184000 

Náklady spojené s nájmy sportovišť 121000 

Stravné - soustředění "° "18500" 

Náklady na dopravu 14600 

Odměny trenérům 36300 

Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 250 

374650 



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

Popis nákladů: Požadovaná 
častka: 

Materiálové náklady 73600 

Náklady spojené s nájmy sportovišť 48400 

Stravné. 7400 

Náklady na dopravu 5840 

Odměny trenérům 14520 

Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 100 

m*** 

datum, místo; razítko žadatele 

í 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 



TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BEDŘICHOV 
Zápis  z  Valné hromady Tělocvičné jednoty 

Termín: 19. dubna 2016 v 18 hodin 
Místo: Společenský sál Víceúčelové budovy TJ 

Zezulkárna, Stamicova 2, Jihlava 

Účastníky s hlasem rozhodujícím, jsou členové výboru TJ + delegáti zvolení v jednotlivých 
oddílech jednoty v počtu podle delegačního klíče. Ostatní zletilí členové jednoty a dorost se 
mohou valné hromady zúčastnit s hlasem poradním. 

Delegační klíč k účasti na .valné hromadě jednoty: 
Počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen na základě počtu členů v oddílech tak, že na 
každých (započatých) 20 členů oddílů připadá jeden delegát, počet členů oddílu je stanoven 
na základě zaplacených členských příspěvků za rok 2015. 

sportovní oddíl kód počet členů 1/počet na VH 
součty 788 49 

gymnastika všeobecná 191 84 5 
baseball 167 26 2 
fotbal 107 229 12 
gymnastika moderní 123 47 3 
gymnastika sportovní 133 12 1 
kanoistika 115 1 1 
kulturistika 118 3 1 
nohejbal 126 8 1 
rokenrol 154 28 2 
hudební skupina 194 4 1 
tanec sportovní 100 49 3 
tenis 137 39 2 
tenis stolní 134 29 2 
turistika 138 9 1 
volejbal 140 84 5 
všestrannost sokolská 145 136 7 

zpracovala Hana Hejdová 
dne 30.3.2016 
Přítomni: 
38 delegátů s hlasem rozhodujícím podle prezenční listiny 
10 členů Výboru podle prezenční listiny (Výbor je dvanáctičlenný) 
3 členové kontrolní komise podle prezenční listiny (KK je tříčlenná) 
Přítomno 72,9 % z pozvaných delegátů a členů výboru, schůze je usnášeníschopná. 



Zápis z Valné hromady TT Sokol Bedřichov 
19. dubna 2016 v Jihlavě 

1. Zahájení 

Schůzi zahájil místostarosta br. Ing. Karel Smejkal v 18:10 přivítáním všech přítomných a 
předal řízení schůze br. Richardu Gardlovi. Ten shrnul hlavní úkoly řádné volební Valné 
hromady T.J., prezentaci činnosti jednoty a volby nových činovníků TJ na tříleté volební 
období 2016-2019. 

Program Valné hromady Cpodle pozvánky'): 

1. Zahájení 
2. Schválení programu VH, jednacího a volebního řádu 
3. Volba zapisovatele, volba komisí: 

> mandátová 
> volební 
> návrhová 

4. Zpráva starostky o činnosti TJ v uplynulém volebním období 
5. Zpráva o hospodaření 
6. Zpráva kontrolní komise 
7. Zpráva o činnosti sportovních oddílů a sokolské všestrannosti 
8. Diskuse k předneseným zprávám 
9. Volby 

> starosty TJ 
> členů výboru TJ 
> kontrolní komise TJ 
> delegátů a vyslanců pro valnou hromadu župy 
> kandidátů na činovníky župy a ČOS 

10. Usnesení 
> návrh 
> diskuse 
> schválení 

11. Závěr 

Bylo hlasováno o návrhu programu Valné hromady. 
Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdrželi 
schváleno 

3. Zvolení zapisovatelkv, mandátové, volební a návrhové komise 
Jako zapisovatelka byla navržena ses. Liběna Menšíková. 
Hlasování: 47pro 0proti 1 se zdržel 
schváleno 
Do mandátové komise byly navrženy sestry Dubcová, Turková a Svítilová. 
Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdržel 
schváleno 
Do volební komise byli navrženi br. Smejkal, br. Gardlo a ses. Kujínek 
Polodnová. 

2. Schválení programu valné hromady 
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Zápis z Valné hromady TT Sokol Bedřichov 
19. dubna 2016 v Jihlavě 

Hlasování: 48pro Oproti 0 se zdrželi 
schváleno 
Do návrhové komise byli navrženi ses. Zezulková, Prokůpková, Krajíčková 
Hlasování: 47pro Ojproři 1 se zdržel 
schváleno 

Zpráva mandátové komise: 

Na Valné hromadě je podle prezenčních listin přítomno 38 delegátů s hlasem rozhodujícím 
ze 49 pozvaných, což je 78 % a 10 členů výboru z celkových 12 členů ( 83 %). Zároveň jsou 
přítomni 3 členové kontrolní komise jednoty. Valná hromada je usnášeníschopná, je 
přítomno celkem 79% pozvaných účastníků s hlasem rozhodujícím. Nadpoloviční většina 
pro hlasování činí 25 delegátů + členů výboru. 

4. Zpráva starostky o činnosti Tělocvičné jednoty v uplynulém volebním období 
- ses. Menšíková 

Starostka informovala o provozní situaci v autokempu Pávov, který byl již přes 5. zimu 
uzavřen. 

Vhledem k tomu, že jsme v roce 2014 nebyli úspěšní v získání dotace Regionální rady pro 
Jihovýchod „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu", jelikož totožnou dotaci získal 
Rodinný park Robinson a my nejsme schopni provozovat camp, hledáme nová řešení. 

Na letní sezónu je dohodnut pronájem tenisových kurtů. 

Nájemkyně Letní restaurace projevila zájem o její odkup a výbor TJ doporučuje Valné 
hromadě jeho realizování za odhadní cenu. 

Nájemce kempu také projevil zájem o odkoupení části stanové plochy, kterou si pronajal. 
Výbor TJ doporučuje Valné hromadě schválit odprodej za odhadní cenu. 

Peníze utržené z prodeje budou použity k provedení rekonstrukce ubytovacího zařízení 
Zezulkárna, aby bylo možno je využívat na soustředění v letních měsících a zlepšila se 
úroveň provozu. 

Dále budeme vyjednávat s Magistrátem o sjednocení staveb a pozemků, které dle nového 
bčanského zákona je nevyhnutelné. Budeme se snažit op získání pozemků za co nejlepší 
?nu a nejlépe na splátkový kalendář. 

5. Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty - ses. Zezulková 

Ikový obrat jednoty za rok 2015 přesáhl 6,804 mil. Kč, příjmy z hlavní činnosti byly 4,5 mil. 
z hospodářské činnosti (pronájmy, reklamy, prodej majetku) 2,3 mil. Kč. Výsledkem 

podaření je ztráta 976 255 Kč, z toho 755 361 Kč z hlavní činnosti a 220 894 z hospodářské 
losti. 

led dotací, které TJ čerpala v roce 2015 je v písemných materiálech pro účastníky, 
vá výše je 2 280 277 Kč, z toho největší část poskytlo Statutární město Jihlava (1,49 mil. 
ÍOS 507 tis. a KÚ 203 tis. velmi významný je také příspěvek Úřadu práce na mzdy 
vniků na veřejně prospěšné práce a na administrativní pracovnici v rámci programu 
;ensky účelové pracovní místo 759 tis. Kč 

2016 - nový dotační titul MŠMT - program VIII. - je přislíbena dotace ve výši 506 tis. 
'drněny trenérům a vybavení sportovních oddílů. 
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Zápis z Valné hromady TT Sokol Bedřichov 
19. dubna 2016 v Jihlavě 

Ke konci roku 2015 jednotě zůstaly neuhrazené závazky v celkové výši 216 tis. Kč, z faktur 
na jejichž úhradu nebyly k dispozici finanční prostředky. V červnu 2016 je splatný doplatek 
fi. ISMONT 208,4 tis. Kč 

Další závazky: 

Půjčka ses. Menšíkové Liběny z r. 2012 ve výši 200 tis. Kč - splácení ještě nezapočalo 

Předplacený nájem na rok 2016 od paní Menšíkové Romany 180 tis. Kč - postupně je 
započítáván 

Půjčka br. Zezulky Josef z roku 2010 ve výši 428,5 tis. Kč - splacena v roce 2015 

Předplacený nájem na rok 2015 od paní Menšíkové Romany 400 tis. Kč - započten a srovnán 

6. Zpráva kontrolní komise - ses. Boudná 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření jednoty, které byly shledány 
bez závad. 

Kontrolní komise navrhuje dojednat nový splátkový kalendář s firmou IS MONT na 
postupnou úhradu závazku 208,4 tis. Kč na další roky a v tomto smyslu vytvořit bod 
usnesení Valné hromady. 

7. Diskuse k předneseným zprávám 

^ kopaná - br. Vladimír Kocmánek chce vědět, proč s oddílem kopané nikdo neprobral 
možnost vybudování multifunkčního prostoru pro baseball, malou kopanou v areálu 
Na Točně 

^ baseball - br. Průcha oddíl byl požádán ČBA k vybudování vhodného hřiště, bez 
kterého nelze rozvíjet činnost oddílu a náborovat mládež. V Jihlavě vhodné hřiště pro 
baseball chybí. 

A starostka - ses. Liběna Menšíková - ten samý záměr má i jihlavský oddíl malé 
kopané, který oslovil naši TJ o poskytnutí prostoru Na Točně. Vzhledem k tomu že Na 
Točně je velký prostor, oslovili jsme odborníky, kteří posoudí, jestli je technicky 
možné tyto dva odlišné sporty sloučit do jednoho sportoviště. Toto vybudované 
sportoviště by mělo sloužit i oddílu kopané, které v současné době hřiště Na Točně 
využívá. V žádném případě není nic rozhodnuto, s panem Kocmánkem jsem osobně o 
tomto záměru hovořila. 

x Ses. Zezulková poděkovala odstupujícím členům výboru a kontrolní komise a 
popřála jim úspěchy v dalších letech. 

8. Volby 
> starosty TT - kandidátkou na starostku je ses. Liběna Menšíková 

Hlasování: 47pro 0 proti 1 se zdržel 
schváleno 

> místostarosty TT - kandidátem na místostarostu je br. Ing Karel Smejkal 
Hlasování: 42 pro 0 proti 6 se zdržel 
schváleno 

> jednatele TT - kandidátkou na jednatelku je ses. Veronika Šlíglová 
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Zápis z Valné hromady TT Sokol Bedřichov 
19. dubna 2016 v Jihlavě 

Hlasování: 47pro Oproti 1 se zdržel 
schváleno 

> členů výboru TT - kandidáty na členy výboru jsou: 
ses. Prokůpková (Chrisstar) br. Plíhal (volejbal) 
ses. Dvořáková (sportovní gymnastika) ses. Zezulková (všestrannost) 
ses. Turková (tenis) bi&. Poul jun. (kopaná) 
br. Gardlo (hudební skupina) br. Kubík (basebal) 
ses. Bartušková (Gloxi) br. Tesař (kopaná) 

Členy výboru jednoty se automaticky stávají znovu zvolená starostka, místostarosta, 
jednatelka a také náčelnice TJ ses. Bartošová, která již byla zvolena cvičitelským sborem 
jednoty, náčelník TJ není ustanoven. 

Ses. Zezulková vyzvala přítomné delegáty, aby doplnili výbor o své zástupce. 
Vyzvala přítomné, aby se zapojili do práce v župních orgánech. 

Nikdo další z přítomných nevyjádřil chuť ve výboru TJ a v župě pracovat. 

a/ Návrh na počet členů výboru -14 členů 
Hlasování: 48 pro 0proti 0 se zdržel 
schváleno 

b/ Návrh na hlasování o složení výboru en bloc, neboť počet navržených 
kandidátů přesně odpovídá potřebnému počtu členů výboru 

Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdržel 
schváleno 

c/ Schválení složení výboru podle předložené kandidátky -10 kandidátů, tzn. 
že členy se stávají všichni navržení kandidáti (3 členové výboru jsou již stanoveni 
dříve provedenou volbou + náčelnice zvolená cvičitelským sborem) 

Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdržel 
schváleno 

> kontrolní komise TT - kandidáty jsou ses. Boudná (všestrannost), ses. 
Krajíčková (všestrannost), br. Mašek a br. Kocmánek ( oba kopaná) kontrolní 
komise je čtyřčlenná 

Hlasování: 48 pro 0proti 0 se zdržel 
schváleno 

> delegátů a vyslanců pro valnou hromadu župy 
delegáti (účastní se pouze valné hromady župy v dubnu 2016): ses. Alena Hurychová 

a ses. Zdenka Eiglová 
vyslanci (stávají se členy výboru župy na tříleté volební období 2016-2019): 
ses. Marie Krajíčková, br. Richard Gardlo jun., br. Vladimír Karlík 

Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdržel 
schváleno 

> kandidátů na činovníky župy a ČOS 
ses. Zezulková kandiduje do Kontrolní komise župy 

Hlasování: 48 pro 0 proti 0 se zdržel 
schváleno 
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Zápis z Valné hromady TT Sokol Bedřichdg 
19. dubna 2016 v Jihla 

9. Usnesení 

a. návrh přednesla ses. Zezulková 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Bedřichov 
here na vědomí 
• zprávy o činnosti 
• zprávu o hospodaření 
• zprávu kontrolní komise 
schvaluje 
• hospodářský výsledek roku 2015 
• zúčtování ztráty r. 2015 ve výši 976.255 Kčs účtem vlastního jmění 
• volby starostky, místostarosty, jednatelky, výboru a kontrolní komise TJ 
• volbu delegátů VH župy a vyslanců do výboru župy na roky 2016-2019 
• odprodej majetku v areálu ATC Pávov - Letní restaurace paní Branislavě 

Špejtkové za cenu stanovenou znaleckým posudkem, předloženým na VH 
• odprodej majetku v areálu ATC Pávov - část stanové plochy pronajaté fi. 

Kemp Pávov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
• opravu VÚB Stamicova v části ubytovny za použití utržených prostředků 

z prodejů majetku v ATC Pávov 
ukládá 
• všem členům předávat včas a v pořádku kompletní účetní doklady 

k zaúčtování ekonomickému oddělení jednoty 
• výboru TJ dojednat nový splátkový kalendář závazku splatného v červnu 2016 

s firmou IS MONT na postupnou úhradu 208.400 Kč v dalších letech 

b. diskuse - nebyl žádný příspěvek 
c. schválení 

Hlasování: 48pro Oproti 0 se zdrželi 
- schváleno 

10. Závěr 

Valnou hromadu ukončila starostka ses. Menšíková ve 20.15 poděkováním za účast 
všem přítomných a přáním úspěšného období pro tělocvičnou jednotu a její oddíly i 
všechny členy. 

Zapsala: ses. Liběna Menšíková 

Dne 19. 4. 2016 

Zápis ověřili: ses. Jana Zezulková, ses. Renata Kejnovská, br.RichaVd Gardlo 

i 
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