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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 č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 001876.0021 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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

(dále jen „Kraj") 

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

a 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava 
67777228 
Ing. Josefem Prokešem, předsedou myslivecké rady 
ČSOB a.s., pobočka Jihlava 
276975087/0300 

(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 „43. ročník Memoriálu Richarda Knolla", 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. 

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. 

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát 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 190 000 Kč 
Výše dotace v Kč 70 000 Kč 
Výše dotace v % 36,8 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 63,2 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 120 000 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. 

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. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 15. 9. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají od 1. 3. 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, 

: náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu. 

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) poháry, ceny 
b) pronájem - honitby, nemovitosti 
c) zvěř 
d) materiál, služby, výsledkový servis 

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) neuznatelné. 

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 
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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 „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 5. 11. 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy, 

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

Čl. 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 údaie o akci 

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

<x)Předpokládaný rozpočet akce 
P) Skutečný rozpočet akce 
X) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění) 
8) 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. 
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Položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) dotace 
stravování (pokladna) reklamní plnění 
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného 
ubytování (faktura) pnění od sponzorů 
reklamní prezentace vlastní zdroje 
(faktura) financování. 
tištěná propagace 
(pokladna) 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

(5) Publicita realizovaná dle čl. 11 této smlouvy 
a)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd. 
b)informace o specifických aktivitách zaměřených na propagaci Kraje Vysočina 
c)orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina 

(6) Čestné prohlášení autora závěrečné zprávy 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. 
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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. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 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, případné zajištění úvodního slova (zdravice) pro 

zástupce Kraje (např. odstartování závodu), 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 4 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m s logem Kraje Vysočina (reklamní plachty si Příjemce 
vyzvedne u Kraje), 

e) případné umístění loga Kraje na panelu při vyhlášení výsledků u vítězů - forex 
deska o rozměru 0,5 x 1 m s logem Kraje Vysočina (reklamní desky si Příjemce 
vyzvedne u Kraje), 

f) případná distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si 
Příjemce vyzvedne u Kraje), 

g) případné umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce, 

h) možnost vytýčení tratě závodu nebo prostor 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 výší 
20 % poskytnuté dotace. 
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Čl. 14 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

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 podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
24.1.2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 28. 2. 2017 
usnesením č. 0405/08/2017/RK. 

smluv. 

V Jihlavě dne ... 1 3 2017 

MUDr. 
hé 

6 

In 
předseaa mvsnvecKe raay 

(zapříjemce) 
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Kraj Vysoana Počet stran: 5 

FORMULAR - ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

1. Základní informace o akci 

Jazcv akcc 

trucny popis akce 

Datum konaní akce 
lišto konaní akce. 

Srganizator akce ldíls j. • 8 
adaiej) ; ^ JJ 

Nar:v retruv.3 dle rcg stnS 
kpnomických, sub)eKu, 

Cela potlovu ad'ess • 
O oba oprávněná jedr^t j| 

ncnem ooolrcnosti § 

) te ciclo jj 
)" mailov adresa §| 
i poštovní adresa _ S 
i podporu záda íii*i i - o 11| 

Kgánižátora akce): "V." . ' 1 
Ji eno osoty/n^zev subj=KtL 

teiy J« dní jmLiL.ni organizdl® 
Kontaktní uda,e 

i e-niailova adieta, §; 
i poštovní óorcsa _ • 

právní subjektivita příjemce 

3ankovni ustav 
islo bankovního učtu' 

Í43,ročník Memoriálu Richarda Knolla 

Jedná se o nejvýznamnější celorepublikovou soutěž 
loveckých psů (ohařů) - k uctěni památky významného 
kynologa Richarda Knolla - jedinou v ČR v roce 2017: 
20 soutěžících psů z celé ČR - nejlepších z náročné 
nominace dle Zkušebního radu ČMMJ, zadávání titulu 
Všestranný vítěz ČR a pracovních titulů CACT a 
Res.CACT. 

12. 8 3.9.2017 
Honítby MS Smrčná, Štoky, Kamenná, Nové Dvory 
Dobronín a LD ve Štokách. 
Slavnostní zahájeni za nádvoří zámku v Polné. 

1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní 
myslivecký spolek Jihlava 
2. Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava 
3. lng. Josef Prokeš - předseda myslivecké rady 
4. sekretariát 
I a)606045625 

b) omsji@tiscali.cz 
c) Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava 

67777228 
Spolek 

Ujj ČSOB, a.s., pobočka Jihlava 
276975087/0300 

VSJllri'iCV l ř*til. lil1 y ""I*Ci 
i Internetu) 

http://www.mvslivost.cz/omsiihlava/ 

Krcij Vysoang 
3Zkcivou r ozaiIui Adilii i línímu (pokud je 

Výdaje PřHmv 
Propagace,tiskoviny, propozice, letáky 45.000,- Kč 

ČMMJ 120.000,- K6 Poháry.ceny 80.000,- Kč ČMMJ 120.000,- K6 
Pronájem - honitby,nemovitosti 50.000, Kč Startovně Š

 
b
 

o
 

o
 

Kč 
Ubytováni,stravování,cestovné 70.000,- Kč Sponzoň 

o
 

o
 

o
 

o
 

CN Kč 
Zvěř 25.000,- Kč Kraj Vysočina 70.000,- Kč 
Honoráře 45.000,- Kč 
Materiál,služby,výsledkový servis 35.000,- Kč 

Celkem 350.000, Kč Celkem 350.000,- Kč 

Cílové publikum <popiste prosím, kaUk osob -akce oslovi/oslovi a v předchozích rocnici 
Sika j2 jejich struktura - napr děti mládež rodiny sdetmi senioři, mim, ženv šírej 

Účast cca 1 000 osob - slavnostní zahájení, soutěžní discipliny. Struktura^ účastníků -
kynotogové, myslivci, příznivci myslivosti a lovecké kynologie, rodiny s dětmi, nejáirší veřejnost 
bez rozdílu věku, osobnosti z myslivosti, společenského, kulturního a politického života, 
představitelé firem, zástupci státní správy a samosprávy. 
Kdo převzal nad akcí záštitu?: 

Ministr zemědělství ČR, hejtman Kraje Vysočina, primátor města Jihlavy 
Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?: 
Ministr zemědělství nebo jeho zástupci, starostové měst v místě konání, hejtmani kraje v místě 
konání, primátoři statutárních měst v místě konání, poslanci a senátoři PČR dle místa konání. 
Jaká média přislíbila mediální partnerství?: Parola, a.s., Česká televize, Region Vysočina 

Memoriál je odbornou, prestižní a společenskou akcí se zaměřením na propagaci spolkové 
činnosti, prohlubování ochrany přírody a působení na celou společnost včetně dětí a mládeže. 
Akce má význam: 
lokální ( obce, myslivecké spolky, firmy - zviditelněni, propagace činnosti a aktivit v místě 
konání) 
regionální ( Kraj Vysočina - popularizace a propagace regionu, akce za spolupráce OMS 
Jihlava a OMS Havlíčkův Brod, přiblíženi regionu a zvýšení turistického ruchu) 
celostátní ( propagace na celostátní úrovni - sděl.prostředky, odborný tisk, nejvýznamnější 
celorepubliková akce, jediná v ČR v roce 2017) 
Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: 
- vstupy v České televizi - v přípravném období a v průběhu akce 
- zprávy v denících a odborném tisku - organizace, průběh, výsledky 

K uctění památky velkého kynologa Richarda Knolla pořádá Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s. (ČMMJ ) každoročně od roku 1975 celostátní vrcholnou soutěž ohařů - Memoriál 
Richarda Knolla. Je to akce tradiční a uspořádáním letošního již 43. ročníku ČMMJ pověřila 
Okresní myslivecký spolek Jihlava. 



' 

Kraj Vysocí na 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina 
Konkretizace části akce na kterou je dotace požadována 
Použiti požadované dotace od Kraje Vysočina i 
ýiPŠypiÉÚ sioyppí-iíýecfte Jíýčet yýciajú -náflaďů.Jáerě buďou-zcelá nebcj Ěastečněhřáí® 

Jolace oa Kraje Vysočina - uradit naz-v jy?je (akíi^1*7 spojen- s jeho vyš, 
levém sioucci je uveaen vvcci niKlacu k'=re Krai Vysočina jrcuje za rr=L-!>'3'e 

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
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 realizací akce, 

> úhrada úvěrů a půjček 
> penále, pokuty 
> náhrady škod a manka 
> zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtoyané v době realizace akce 
> náklady (výdaje) na právní spory 
> náklady (výdaje) na publicitu 
> daně? dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 

Poháry, ceny 80.000,- Kč 
Pronájem-honitby,nemovitosti 50,000,- Kč 
Zvěr 25.000,- Kč 
Materiál, služby, 
výsledkový servis 35.000,- Kč 

fcsásiss 
Rozpis použiti dotace od Kraje Vyso 

HaHKMBHHmHBHBHMrararasisnHaMHHtiK 
čina (vvolňte prcsim v„e.nny položKj j pr>rara 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

70.000,- Kč 

2. 
Celkové náklady (výdaje) na aktiv'rtu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

190.000,- Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 36,00% 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele* 
na úhradě aktivit(y), které budete hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

120.000,- Kč 

5. 

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

64,00% 

"Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této žádosti myšleny jak vlastní zdroje 
žadatele, tak i ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, sponzoringu... 

Kraj Vysočina 

Slavnostní ceremoniál při zahájení - slavnostní oblečení a průvod, stavovské úlomky, 
myslivecké fanfáry. 
Po celou dobu akce - dodržování mysliveckých zvyků a tradic, občerstvení. 
Společenský večer s ukázkou myslivecké a lovecké hudby. 

i 
oky) 

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízena protihodnota (jaky specificky reklamní 
proJ r pra propagaci Kraj° Vysočina organizdton nabízel - napr na pcopanacnch 

|nsterialech spojon/cn s akci plakateJí pozwkach vstupenkách reklonrich plochacn 

umístění bannerů s logem Kraje Vysočina s možnosti umístěni dalších dle doporučení kraje ( 
kulturní památky, zařízení pro cestovní ruch, další aktivity). 
Vše bude zveřejněno v tiskovinách ( propozice, plakáty, pozvánky, upoutávky, vývěsky ), 
odborném tisku s mezinárodní působností ( Myslivost ), tisku s celostátní a regionální 
působností ( Jihlavské listy, Noviny Jihlavské radnice, atd. ), České televizi a internetové 
televizi (VideaPro). Upoutávky budou rovněž zveřejněny na webových spolkových stránkách, 
které mají poměrně velkou návštěvnost. 

Účast návštěvníků na akci bez vstupného, zisk z akce se nepředpokládá. 

badali organizatori o prostředky na tuto akci v rámci grantových programu Fondu 
lysociny? 

.um. |iiui.V 

Nesplnění podmínek pro žádost 

ri akce o finanční dotaci (pomoc) od města (obce)? 
vys<? 

Závazek pro Okresní myslivecký spolek Jihlava uspořádat vrcholnou kynologickou akci v 
podmínkách regionu Vysočina s odpovídající odborností, úrovní a kvalitou a za pomoci svých 
členů ČMMJ a regionální správy. 



Kraj Vysocí učí 

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
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 stanoveni 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

Další důležité instrukce: 
Spolu s vyplněnou žádostí zašlete I KOPII DOKLADU O PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ 
ŽADATELE (příjemce) finanční dotace. 

Žádost podal dne 24.1.2017 Ing. Josef Prokeš - předseda myslivecké rady 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Ing. Zbyněk Čech 
Odděleni vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail: cech.z@kr-vvsocina.cz 
tel.: 564 602 146 


