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Kraj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

100333 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: RK Datum: 03.01.2017 Č.usnesení: 0012/01/2017/RK 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Automotoklub Pacov v AČR 

Smluvní částka: 1) 40000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis/ 

Zpracoval: OSH/Morkusová 20.1.2017 /V/ , 
Projednáno s: OSH/Šteklová 20.1.2017 

Právní kontrola: OSH/Morkusová 20.1.2017 M , 

Předkládá: OSH/Šteklová 20.1.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 20.1.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 20.1.2017 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 20.1.2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 75092671), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 20.01.2017 09:15:58): 

Smlouva o poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: ^ „ 
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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). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník") 

ID 001876.0012 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Kraj") 

CL 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

Automotoklub Pacov v AČR 
se sídlem: Pacov, nám. Svobody 1 
IČO: 75092671 
zastoupen: Stanislavem Halaškou, předsedou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-7915340267/0100 
(dále jen „Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Motokros Pacov", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

a podepsaný doručen 
3 odst. 1 této smlouvy, 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 
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. 

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 
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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 40 000 Kč (slovy: čtyřicet 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 60 000 Kč 
Výše dotace v Kč 40 000 Kč 
Výše dotace v % 66,7% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 33,3% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 20 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) 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. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
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Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. listopadu 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. 8 písm. f) této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu. 

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) výdaje na lékaře, zdravotní personál, sanitky, asistence hasičského sboru (technická 
výpomoc) při zásahu zdravotníků během závodů. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatélné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při 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 
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odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 001876 ", 

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, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. prosince 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle ČI. 9 
této smlouvy, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
j) 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 
Struktura závěrečné zprávy 

(1) Základní informace o akci 
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce) 

(2) Program akce 
(3) Statistické údaje o akci 

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji) 
(4) Financování 

a) Předpokládaný rozpočet akce 
b) Skutečný rozpočet akce 
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění) 
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace). 
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky. 

Položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) dotace 
stravování (pokladna) reklamní plnění 
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného 
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ubytování (faktura) pnění od sponzorů 
reklamní prezentace vlastní zdroje 
(faktura) financování. 
tištěná propagace 
(pokladna) 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy 
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy 
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd. 
c)orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina 

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé. 

Čl. 10 
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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 
této smlouvy. 

Čl. 11 
Publicita 

1) „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. 

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-vvsocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 
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4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje umístěné na plakátech, programech, a dalších materiálech 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 krajské 

samosprávy, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje 
d) viditelné vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 12 ks plachet o 

rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje) 
e) umístění loga Kraje Vysočina na panelu za stupni vítězů - min. 1 forex desky o 

rozměru 0,5 x 1 m s logem Kraje (reklamní desky si Příjemce vyzvedne u Kraje) 
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce 

vyzvedne u Kraje) 
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 

(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje) 
h) prezentace Kraje moderátorem akce 
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
j) v případě, že je akce prezentována na sociální sítí Facebook, propagace Kraje 

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

k) možnost vytýčení tratě závodů nebo prostoru pro diváky pomocí pásky s logem Kraje 
Vysočina (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje). 

Čl. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
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. 

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení 
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace. 

Čl. 14 
Závěrečná ujednání 
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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 Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@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 Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 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 smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy, 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

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 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
3.8.2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 1. 2017 
usnesením č. 0012/01/2017/RK. 

podpisy. 

V Jihlavě' Ar-JTC RrlCTOKl UBPACOVV AÍR 
JíIÉl-i.i.'i MAM.-SJÍ SV-JBODY 1 

395 01 PACOV 

1FGI3TR <?. 1583 

MUDr. Jiří E 
hejtman 

Stanislav Halaška 
předseda 

(za Příjemce) 
r 
. v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  

2 5 -01- 2017 
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KUJIP017QX9Y 

ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

KRAj VYSOČINA ^ 

Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající 
ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc, je-lí žadatel fyzickou osobou, a je-li teto fyzická osoba podnikatelem, také Identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci 
i plnou moc. 

1. Základní informace 

Název akce 

Bfř/Sí popis akce 

C i-Oi/, narnien-»sjr.im řc-
{zacatek - ukončení^ 
Místo konaní dkce 

Ucel na který žadatel chce 
dotaci použit _ 
Odůvodněni zadosti 

j * J, j,r»o*l S* «•<"« *4 \«l i 

(zda žadatel žadat o prostředky na tuto 

programů EU}* zda žadatel zadal o 

a pokud ano v iaké vy& v případě že 
! nebylo požádáno proč-

MOTOKROS Pacov 
Mezinárodni Mistrovství ČR v motokrosu jaro 20.17 
(MMČR) 
Přeborové závody v motokrosu jaro/ podzim 260 

(SMS) 

Všechny závody jednodenní dle sportovních radů 

Pacovský Propad 
Zdravotní zajištění akcí 

částečné pokrytí nákladů 

IdenHikjct. zadaíeíe 
°r?\nicka osobj I i""c» tni io atik ad 

ki i" d<ite piidkUda iden*'*ikac» 
a os»ob zJStupiijiLich pravticfcoi. 
osobu o MVid&nim prauuho duvoou 
T f l M o u u o n  P  > •  ' j £  i  b / f *  i i  i  t t  ,  

b o&ob " podílem v trio pnvmckr 
lobobc war* > rc, ->d o j«vo-7> 
! etanů spolku seznam akaonářú, st 
1 Clenu družstva, seznam, členů svazku 

c o*ob i nichž m«? pFlrnj podii a vy*i 
tohoto .lomiu Jj,<, ^ f- r i 5 Kontaktní údaje 

a) tef. číslo, b) e-mai(ová adresa, c) poštovní adresa 

35-7915340267/0100 

www.motocrosspacov.cz 

subísklivité žadaielei 
Seznam dokladu 

[ k žádosti pftioženy> 

iXLKOVY tr f.r pnkce polu-to. - riz^?h 

Výdaje 

a vydaju a přijmu 

Příjmy 

Právnická osoba 
1. AUTOMOTOKLUB Pacov v AČR 
2. Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov 
3. IČO 75092671 
4. Právní subjektivita žadatele: (včetně kopie dokladu o 
právní subjektivitě žadatele) 
5. Stanislav Halaška - předseda klubu 
6. Jan Smolek 
a) 602 489 199, b) jan.smolek@motopacov.cz, c) 
Starodvorská 617, 395 01 Pacov 

Fyzická osoba 
1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Bydliště 
4. ICO, je-li fyzická osoba podnikatelem, bylo-li přiděleno 

podií, je Čteném apod) 

U* dene rátofíos+f c//« bodu b) a c) 
lze do ožit jako pi o ty preh cd 
potvrzeny osobou opr3iněnoujedtuí 
jmon^m 7»idJto1o Pokud j&ou udijc 
dfr bodu b, 3 c1 pro zadďel* 
trele\antnl mu f z= dít*' uvrst 
k hodLrr bi3_C£ slovo jmey *n*ni 
h jnivcvm 11* tj. 
Cfsio bankovního učtu 

tfWJVidomoWc tnnkv jfcer 
na Internetu} 
Pravm subjektivita žadatele 

mailto:jan.smolek@motopacov.cz


2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Kon". rt-tizaco čás»i ?kce na ktp-ou je aoiácc po? adována 
Fouziti požadované dotr.cr od Kiaje Vysočina 
Výčet NEUZNÁTELNYCH nákladů: 
VýSet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případně smlouvě o poskytnutí dotace. 

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

» náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) 

(např. telefonní služby, energie, poplatky 
za připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

náklady (výdaje) na nákup věcí 
osobní potřeby, které nesouvisejí 
s realizaci akce, 

• úhrada úvěrů a půjček 
• penále, pokuty 

náhrady škod a manka 
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce 
• náklady (výdaje) na právní spory 
• náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 
Výdaje na lékaře, zdravotní personál, sanítUý, 
asistence hasičského sboru (technická 
výpomoc) pří zásahu zdravotníků během 
závodů 

MMČR 40 000,-Kč 
SMS 20 000,-Kč 

Řádek 
' Cl i'iO 

3. 

Kczpis dotace od Kraje Vysočina 

Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Výše dotace od Kraje Vysočina v % 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak I 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu... 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v % 

40 000.- Kč 

60 000,- Kč 

% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

. Kč 

% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a S 
výše uvedené tabulky). 

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní jsodíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ. 

3. Bližší informace o akci 

Cllove publlKum 'pjpw* r" n tnu- c ro o i v c- .i'rf arhi.z Ji i 1 aM p , * 
slruldura - napf děti, mládež rodiny 5 dětmi, senioft, muži, žerv, široká verewost. minority apod) 

Publikum: Široká veřejnost - z celé republiky i zahraničí 
Počet účastníků jednotlivých akcí (vychází ze zkušenosti minulých ročníků): 

Mezinárodní Mistrovství ČR květen 2017 (MMČR): cca 5 000 
Přeborový závod motokros. střediska jaro/podzim 2017 (SMS): cca 1 000 

.,Pj0P.34afcceiakce.roa.n3Bř,40R9AjpKa(nt;egi9nžlnL,ce,l9sfetn}.,0ri6onárodmapod) , 
Propagace regionu nejen v Cechách, ale i v zahraničí. Jedná se o největší motocyklové 
akce na Vysočině. 

akci ngbo o akci s mnohaletou tradici.japod _ 
Téměř padesátiletá tradice motokrosových akcí v Pacově. 
Motocyklový sport má na Pacovsku již více jak stoletou tradici. První mezinárodni motocyklové 
závody na území Rakouska-Uherska je jely v roce 1906 právě v Pacově, kde také vznikla 
myšlenka založení FIM - Mezinárodni motocyklové federace. 

resp. návaznost na jine akce »*. i> 2_ _ 
Do programu budou zahrnuty i doprovodné akce hlavně pro dětí (skákací hrad apod.). 
Ukázky ostatních zájmových činností organizací a spolků (např. 
modeláři). Trať pro RC modely je součástí areálu. 

Prni •(. ,n rn l< r tj> •>/ o inj i. hi- n nro ihuHn .h 

Pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci ) . 
Při všech pořádaných akcích lze uvést logo na plakátech, v programech a na plošných 
reklamách. Umístěni reklamního stanu kraje v prostorách závodiště. Při zahájení MMCR 
by bylo vhodné úvodní slovo zástupce kraje Vysočina. 
Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuie zisk tak ie tento zisk použit7) —; 
Tyto akce většinou nebývají ziskové, pokud ano, vše se vždy investuje do modernizace 
motokrosového areálu. 



: do p. osim .weďíe js^koii Ja o isi poz^amiy oou'rien-
V předchozích ročnících zástupci kraje Vysočina, například hejtman NIUDr, Jiří 
Běhounek, Milan Štěch. 

Akce budou prezentovány v regionálních a národních médiích. Závod MMČR přenáší 
Česká televize. Rádio Blaník, Rádio Vysočina, České motocyklové noviny, regionální 
televize. 
Akce byly vždy hodnoceny velice kladně. 

í~£ •b-c o wc . dne. S J. 20*16 

TOKU'B PACOV V AČR 
nám&íí svobody -i 
395 01 PACOV 

IČD: 7 SO 92 
SEG1STR t tSfe 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele ̂ 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Mgr. Ondřej Ráz! 
Odděleni vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

tel.:' 564 602 337, mobil: 724 650 270 

Předběžný rozpočet Mezinárodního mistrovství ČR v 
motokrosu 2017 

náklady 
neinvestiční náklady 
povinné připojištění sportovního podniku 30 OOO.OGvKc 
Zápis do kalendáře FMS AČR 8 000,00 Kč 
poplatek promotérovi 80 000,00 Kč 
příprava tratě dle norem FIM 50 000,00 Kč 

úprava tratě v průběhu závodu 5 000,00 Kč 

oplocení diváckých prostorů 10 000,00 Kč 
značeni tratě (kolíky, zelený plot) 10 000,00 Kč 

označovací tabule a směrové tabule 1000,00 Kč 

energie, voda, elektřina - sprchy, umývány, mycí rampa pro motocykly 25 000,00 Kč 

pronájem mobilní WC 18 000,00 Kč 

WC čištění a odvoz fekálií S 000,00 Kč 

čistící prostředky 3 000,00 KČ 

kancelářské potřeby, poštovné 3 000,00,Kč 

hovorné - telefony JURY, PRESS 2 000,00 Kč 

hlukoměr, elektronická váha - pro technickou přejímku - dle norem FIM 2 250,00 Kč 
zdravotní zajištění a asistence hasičského sboru při zásahu zdravotníků -40 000,00 Kč 

ozvučení 25 000,00 Kc 

spojení, internet 3 000,00 Kč 
servis pro agenturu - doprava a vysokozdvižný vozík 5 000,00 Kč 

ubytování agentura a činovníci 8 000,00 Kč 

ostraha areálu dle norem FIM 10 000,00 Kč 

časoměřiči 18 000,00 Kč 

vstupenky, visačky 6 000,00 KČ 

věcné ceny 20 000,00-KČ 

úklid po akci 15 000,00 fčc 

doprava činovníků po závodišti 2 000,00 Kč 

náklady na výběrčí službu 25 000,00 Kč 

stravování pořadatelů 150 osob/50,-Kč/l dny 7 500,00 Kč 

stravování Jury a Press 3 000,00 Kč 

reklamní spot rádio 20 000,00 Kč 

reklamní banery 15 000,00 KČ 

plakáty 20 000,00 Kč 

programy 20 000,00 Kč 

reklama v regionální TV 20 000,00 Kč 

reklamní letáky 10 000,00 Kč 

dokumentace pro sponzory včetně foto 10 000,00 Kč 

Celkem neinvestiční náklady 554 750,00 Kč 

mzdové náklady - dohody o provedení práce 
traťoví komisaři dle norem FIM 20 000,00 Kč 

delegovaní činovnici 20 000,00 Kč 

pracovníci sekretariátu zajišťující administrativní přejímku jezdců, zasedání jury, 
servis pro press 5 000,00 KČ 



zajištění požární ochrany 1 000,00 Kč 

pracovníci zajišťující kropení trati z důvodu bezpečnosti jezdců a diváků 8 500,00 Kč 

pracovníci zajišťující rozvoz plakátů a značení příjezdových cest pro jezdce a 
doprovody 4 000,00 Kč 
hlasatelé - informace pro jezdce, doprovody, diváky, pořadatele- CZ, AJ,NJ 4 000r00kt 
Celkem mzdové náklady 62 500,00 Kč 

Celkem mzdové a neinvestiční náklady 617 250,00 KČ 

Výnosy 
vstupné,programy, parkovné 220 000,00 Kč 
pronájem ploch 15 000,00 Kč 
dotace města Pacov 50 000,00 Kč 
startovně závodníci 150000,00 Kč 
Výnosy celkem 435000,00 Kč 

Předběžný rozpočet krajského přeboru v motokrosu 
pořádaného v roce 2017 v Pacově 

náklady 
neinvestiční náklady 
povinné připoj iŠtění sportovního podniku 12000,00 Kč 

Zápis do kalendáře FMS AČR o,oci kč 
poplatek promotérovi o,oo kč 
příprava tratě dle norem FIM 15 000,00 Kč 

úprava tratě v průběhu závodu 5 000,00 Kč 

oplocení diváckých prostorů 0,00 Kč 

značení tratě (kolíky, zelený plot) 2 000,00 Kč 

označovací tabule a směrové tabule 0,00 Kč 

energie, voda, elektřina - sprchy, umývány, mycí rampa pro motocykly 3 000,00 Kč 

pronájem mobilní WC 0,00 KČ 

WC čištění a odvoz fekálií 3 500,00^0 

Čistící prostředky 1000,00® 

kancelářské potřeby, poštovné 200,00;Kc 

hovorné - telefony JURY, PRESS 500,00Kč 

hlukoměr, elektronická váha - pro technickou přejímku - dle norem FIM 0,00 Kč 

zdravotní zajištění a asistence hasičů při zásahu zdravotníků :,2oóod,do;Kc 

ozvučení 2 000,00 Kč 

spojerví, internet 0,00 Kč 

servis pro agenturu - doprava a vysokozdvižný vozík 0,00 Kč 

ubytování agentura a činovníci 0,00 Kč 

ostraha areálu dle norem FIM 0,00 KČ 

časoměřiči 16 000,00 Kč 

vstupenky, visačky 0,00 Kč 

věcné ceny 5 000,00 Kč 

úklid po akci 2 500,00 Kč 

doprava Činovníků po závodišti 0,00 Kč 

náklady na výběrčí siužbu 0,00 Kč 

stravování pořadatelů 150 osob/50,-Kč/l dny 4 000,00 Kč 

stravování Jury a Press 0,00 Kč 

reklamní spot rádio 0,00 Kč 

reklamní banery 0,00 Kč 

plakáty 0,00 Kč 

oroeramv 0,00 Kč 

reklama v regionální TV 0,00 Kč 

reklamní letáky 0,00 Kč 

dokumentace pro sponzory včetně foto 500,00 Kc 

Celkem neinvestiční náklady 92 200,00 Kč 

mzdové náklady - dohody o provedení práce 

traťoví komisaři dle norem FIM 16 000,00 Kč 

delegovaní činovníci 5 000,00 Kč 

pracovníci sekretariátu zajišťující administrativní přejímku jezdců, zasedání jury, 
servis pro press 0,00 Kč 



pSjSftiií požární ochrany 0,00 Kč 

^^mící zajišťující kropení trati z důvodu bezpečnosti jezdců a diváků 0,00 Kč 

zajišťující rozvoz plakátů a značení příjezdových cest pro jezdce a 
0,00 Kč 

iflpSÓé - informace pro jezdce, doprovody, diváky, pořadatele- CZ, AJ.NJ 1000,00 Kč 

mzdové náklady 220OOMKÉ 

TvjiíénTmzdové a neinvestiční náklady 114 200,00 Kč 

Vvnosy 
vtf-uoné, prosramy, parkovné 5 000,00 KČ 

Dřóriáíem plocn 1000,00 Kč 

Hntace města Pacov 0,00 Kč 

startovně závodnici 75 000,00 Kč 

Wnósv celkem 81000,00 Kč 
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