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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
A - U  H  

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová i » r ?  
/ /  'i 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 26524996), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 18.04.2018 10:38:51): 

Poskytnutí dotace, mistrovství ČR v raftingu, ID PR01971.0016 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 40000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 

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). 



\'í -5 3 Jihlava i ' KUJIP00V589B 
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") 

(ID PR01971.0016) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen „Kraj") 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

bankovní spojení: 

Raft klub STAN z.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení; 

Pitterova 2878/5, Žižkov, 130 00 Praha 3 
26524996 
Stanislavem Hájkem, předsedou 

Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 170264295/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Mistrovství ČR v raftingu", 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 pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

Cl. 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 s podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finanční prostředky z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat výši 
vlastního podílu. 

Celkové náklady akce 125 547 Kč 

Výše dotace v Kč 40 000 Kč 

Výše dotace v % 31,86 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náWady akce překročí celkovou předpokládanou 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 dle 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 několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a 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 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 2018. 

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 (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s 3kcí* 
a) náklady na dopravu, 
b) náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství, 
c) náklady na rozhodčí, 
d) náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem atd.), 
e) náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové prezentace, 
f) nákup materiálu a služeb, pohonných hmot a energií, 
g) odměny pro účastníky. 

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. Výdaje za nákup alkoholických 
nápojů není možné zahrnout do nákladů. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci pří respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 
efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

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 radne a oddelené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví 
je povinen vest 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, paragony 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraie Wsočina 
ID PR01971.0016", 1 y ma 

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 případe muze 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 30. 11. 2018. Úhradou 
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DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 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, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

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 tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
a kopii dokladů podle písm. f), 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 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 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), j) 
této smlouvy. 

gj 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. 
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4) 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. 

5) příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce. 

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, zajištění 

úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 
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 reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce, 
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce, 
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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

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 likvidaci, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 

Závěrečná ujednání 

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

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail' 
benes.z@kr-vysocí na.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu 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. 

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 - Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 
16. 3. 2018. 

10)0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 
usnesením č. 0677/12/2018/RK. 

V dne V Jihlavě dne - 2, 05. 2018 

Stanislav Hájek Ing. Jana Fialová, MBA 
předseda členka Rady Kraje Vysočina 

Svat vodáků České republiky 
Raft kíufo STAN z.s. 

IČO: 265249*6 
Pftterova 2878/5 
130 00 Praha 3 'ižkova S7, 587 33 Jihlava 
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Pravidel Rntiy Kroj o Vyaoélna 
sportovních disciplinách 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje} 

KUJIP01ENDUP Poloha 6,1 
pro poskytováni dotaci nu poWdánl mistrovství ČR, Evropy a svótn vo 

Názov mistrovství 

Žadatel*"""" ** 
(úplný název die dokladu o: 
právní subjektivitě a sídlo) 

ŠTo tu^n JžáMÍi }>c o 

(jméno, příjmení, tíiui. 
; funkce, téiefon, e-rnaif) 

i (jméno, příjmení, iiiul, 
.• telefon, e-máíl) 

__ ( , 
i IČO žádatelo 

i Bankovní spojeni žadatele 
i (nézov banky, číslo účtu, 
! kód banky) 

Požadovaná výše dotace 

(fkoiik tvofi procent z eelk. 
um nákladu mistrovství) 

ŽÁDOST O DOTACI' 
NA POAÁDANl SPORTOVNÍHO MIS TROVSTVl 

KRAJ VYSO^IHA 

sr- i ' •••""* "• ..?n '?f-ss< < " i!„r Í-!(|íj 

í Čolkové užnatoino náklady 
na pořádání mistrovství 

•i"" ( 
PSM V i fí L 

Mistrovství Sešité republiky v raftingu. kategorie; 
R4 muži, feny, veloráni, veteránky, v disciplínách 
slalom, sprint 

Raft klub STAN z s, 
Ptaha 3 Pífterova 2B76/S 

] 130 no 
; vvw,v rkstan.cz 
Stanislav Hájek předseda klubu 
724 254 261 603 576 449 ňa'eH$@upsmail.C2 
nebo i s-gmoíítatné a neviste > 
Martin Hajek - místopředseda. ísdnatel 
teL606 "i'0$ ̂  haiosžíjbaiosx;: 
Martin Hájek 
606 /06 35? 
ria}0í@haj0S.cz 

IČO' 265 249 96 
UiC, CZZCB 249 96 

ČSOB Praha 4 'tů. 170 264 295 ' Q30Q* 

125 847,. Kč 

40 000,. Kc ( 32 %) 

5v** vodáků časfcé r»»H<WHry 
Raft klub STAN x.s. 

IČO: 26524996 
Pitterova 2878/5 
130 00 Praha 3 



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování mistrovství 
Krajem Vysočina) 

Cílové skupiny 

(kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno) 

Stručný popis mistrovství 

Cíle mistrovství 

(čeho chcete v rámci 
realizace mistrovství 
dosáhnout) 

Časový harmonogram 
realizace mistrovství 

(začátek, průběh a konec 
mistrovství) 

Mistrovství ČR je součásti evropských pohárových 
závodů na divoké vodě, ve spolupráci s hejtmanem 
kraje Vysočina. Partnery jsou: Svaz vodáků ČR, 
Gumotex a.s., školní statek Humpolec, město 
Humpolec. Akce bude propagovat vynikající podmínky 
pro sporty na divoké vodě, v umělém slalomovém 
kanálu na řece Trnávce v obci Želív, Je to již 22, ročník 
raftových závodů. Předpokládá se účast zpravodajství 
ČT, součástí mistrovství je závod osobností za účasti 
starosty Humpolce „ O pohár města Humpolce", 

Všichni členové a členky Svazu vodáků ČR bez rozdílu 
výkonnosti a pohlaví a věku, mezinárodní posádky, 
veřejné posádky. Junioři a juniorky startují dle pravidel 
raftingu. Mistrovství je přístupno i nečlenům Svazu 
vodáků ČR také dle pravidel raftingu. 

Umělá slalomová dráha v obci Želiv na řece Trnávce. 
V sobotu 16. 6. 2018 se koná Mistrovství ČR v 
disciplíně slalom - muži, ženy, veteráni, V průběhu 
MČR se uskuteční různé doplňkové disciplíny. Po 
vyhlášení titulů Mistrů ČR je v areálu organizován 
doplňkový program složený ze sportovní části - např. 
běh již vypuštěným betonovým korytem a kulturní části 
- promítání vodáckých filmů, živá i reprodukovaná 
hudba s tancem. V nedělí 17. 6, 2018, pokračuje 
Mistrovství ČR sprintem a vloženým závodem VIP ve 
sprintu "O pohár města Humpolce8, 

Maximalizovat účast výkonnostních i amatérských 
sportovců na jednom vodním terénu. Umožnit start 
juniorským kategoriím a zaujmout pro výkonnostní 
sport porovnáním výkonosti s mistry světa a Evropy 
z našich řad. 

pátek 15.8. 

sobota 16.6, 

neděle 17.6. 

18,oo-19,30 volný trénink 
19,oo - 20,oo prezentace, výdej start, čísel a informaci 
8,oo - 9,oo dodatečná prezentace, výdej start, čísei 
8,45 porada rozhodčích, informace o 

organizaci závodu 
9,00 - 11,30 obě jízdy slalom 1. závod 

11,35-11.55 3 x R4 celý závod 
11,35 - 12,25 přestávka 
13,3o - 16:00 obě jízdy slalom R4 druhý závod 
16,05 - 17,00 závod R2 slalom 

19,30 vyhlášeni výsledků a titulů Mistrů ČR 
18,00- 24,00 večeře, béh korytem, hudba, tanec 

8,00 - 9,00 dodatečná prezentace +VIP 
9,30 -10,50 obě jízdy sprint první závod 

11,10-11,45 závod osobností o Pohár města 
Humpolce 

12,15 VYHLÁŠEN! POLEDNÍCH ZÁVODÍ) 
12,30 - 14,30 obě jízdy sprint 2. závod 
14,50 VYHLÁŠENÍ MČR sprint ' 



Celkový rozpočet mistrovství 
(povinná příloha žádosti 6.1) 

Celkové příimv na financování mistrovství; 
— — — -

Rozpis příjmu - zdroje „ , ,• Částka: 

Příspěvek od Svazu vodákF^Rnao^nizac'závodů 25 000 Kč 

Příspěvek Svazu vodi^OK^^ dle cestovních 
dokladů - -

15 000 Kč 

Startovně závodníků 32 000 Kč 

Dotace kraje Vysočina na MCR v Zelivu 40 000 Kč 

CELKEM _ 112 000 Kč 

Celkové uznatelné nákladxÍJayldějtg-VMl: 

Podrobný popis uznatelných nákladů. Částka: 

Pronájem 4 kabinek WC TOITOI za 50 % ceny 3 630,- Kč 

Vodní záchranná služba ATMS 5 000,- Kč 

Občerstvení pro závodníky, rozhodčí a organizátory 20 000,-Kč J 
Úhrada za zaíištění vody 17 hodin x 600 Ku _ 10 200,- Kč 
Ceny pro vítězné poiádk^dřSi^ disciplin a závodu 
mimo sponzorsky zajištěné dary 

4 000,- Kč 

Odvoz odpadů na skládku Školním statkem Humpulec 4 867,- Kč 
iogetn mistrovství 

rafting Trnávka rozhodčí a pořadatelé 

29 000,- Kč 

Ubytování organizačního týmu, rozhodčích a mezinárodní JUR^ 13 000,- Kč 

Pronájem areálu od majitele Sokol Žižkov_Pi a\ ua i 14 000,-Kč 
Úhrada pohonných hmot pořadatelům a rozhodčím, tiskoviny, 
plakáty, distribuce ... -

17 000,- Kč 

Tisk plakátů MČR tiskárna Omikron _ _ ... 4 850,- Kč 

Ce,kem ' 
125 547,-Kč I 



r.ňikové uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie (uvádějte v Kč): 

popis nákladů: Požadovaná 
částka: 

"p^ájeřnTkabinek WC TOI TOI za 50 % ceny 3 630,- Kč 
Vodnfzáchranná služba ATMS Počernice 5 000,- Kč 
Odvoz a uložení odpadů z akce 4 867,- Kč 

15ástúhrady nákladů na ubytování organizačního týmu a rozhodčích 7 303,- Kč 
Výroba loga a potisk triček logem Trnávka 2017 - část celkového 
nákladu 

4 000,- Kč 

"Cásíúhrady za pouštění vody z 17 hod x 600 Kč - SK Žižkov Praha 10 200,-Kč 
"Část úhrady nákladů na cestovní náhrady rozhodčím a 
organizátorům, na výrobu a distribuci tiskovin a plakátů v kraji 
Vysočina 

4 000,- Kč 

ciíkisr 40 000,- Kč 

Čestné prohlášení 

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

14.3.2018 Praha 

SVBZ v<Kiák& Č«ské n»pubHky 
Raft klub STAN *.s. 

!ČO; 26524996 
Pitterova 2878/5 
130 00 Praha 3 

datum, místo razítko žadatele 

Martin Hájek 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutarniho zástupce 

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, odděleni mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, mach.i@kr-vysocina.cz. 

Oficiální propozice (potvrzené republikovým sportovním svazem) 
(povinná příloha žádosti č. 2) ' 

Republikové pověření k uspořádání mistrovství 

(povinná příloha žádosti č. 3) 

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadateie vyzvat k jejich předložení. 

mailto:mach.i@kr-vysocina.cz
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Technické provedení*. SK ŽIŽKOV PRAHA z,s, / RK STAN z.s, 
Kateeorie* R4 muži, ženy, veteráni - slalom a sprint, 3 x R4 slalom 
Pravidla závodů: Pro všechny závody platí PRAVIDLA ZÁVODŮ V RAFTINGU vydaná v roce 
2016 Svazem vodáků České Republiky, včetně platných změna a doplňků a Směrnicí pro závodění 

TrlťTumělý slalomový kanál na Trnávce, areál SK Žižkov Praha v Želivě 

Činovníci závoduj 
člen JURY 
člen JURY 

ředitel závodu: Martin Hájek 
hlavní rozhodčí: Vráťa Sem bera 

ěkn rrm¥ delegát svazu: Hana Metalová 

Přihlášky; 

Startovně: 

Ubytování: 

Stravování: 

Na předepsaných tiskopisech áo 10.6.2018 na adresu: 
Stanislav Hájek tel: + 420 724 2564 262 hateks@upcmail.cz 
Jeden závod R4 ( IxSL nebo lx SPR) 300 Kč/ závod neregistrovaní 350 Kč /závod 
Dva závody R4 (2 xSL nebo 2 x SPR) 500 Kč / 2 závody, neregistrováni 600 Kč 

3 x R4-. ,....,300 Kč/závod 

Pořadatel nezajišťuje, ale může pomoci $ kontakty v okolí na penziony 
Pro účastníky, kterým nevadí hluk z večerní zábavy a řídi se pokyny pořadatelského 
klubu je umožněno stanování v místě za příspěvek na hygienické zázemí 
50Kí/noc/stan nebo obytné auto ! 

Opět bude fungovat pro závodníky jídlo na poukázky a zajištěn pitný režim v 
rozsahu organizačního řádu raftingu, ostatní dle možnosti v okolí. 

£asoyýjazydli 
pátek 16,6, 

int. 90 sek. 

sobota 17,6. 

SLALOM 
HLÍDKY 

17:00-20:00 
19:00- 2 0 :00 
8:00 - 9:30 
0 , 1  <  

9:00 - 11:30 
11:40- 11:55 
12:00 - 13:20 

13,30 - 16,00 MČR 
16:10- 17:05 
17:15- 17:30 
18:30 

int. 60 sek. SPRINT 

neděle 18.6 8:15 - 8:30 
8:30- 8:55 
9:00 -10:45 

11:00- 11:45 

12:30-14:15 
14:45 

volný trénink 
prezentace, výdej start.čísel a informací 
prezentace, doplňkový výdej start.čísel 
porada rozhodčích,informace o organizaci závodů 

MČR- M Ž V Vky obé jízdy slalom R4 
3 x R4 interval 3 minuty 

PŘESTÁVKA, PŘESTAVBA částí tratí 

~ slalom M, Ž, V, Vky 
R2 obě jízdy slalomu 
volný trénink sprintu pokud bude voda 
vyhlášení výsledků MČR R4 slalom a hlídky 
19:00 - půlnoc hudba, tanec, pitný režim, 

dodatečná prezentace 
trénink sprint 
MČR M Ž V Vky, obě jízdy sprint R4 
závod osobností o Pohár města HUMPOLCE 

MČR obé jízdy sprint M, Ž, V, Vky 
VYHLÁŠENÍ závodů ve sprintu 

Schváleno radou raftingu 11.1. 2018 
Potvrzeno Svazem vodáků ČR 

za RK STAN Praha: Stanislav Hájek 

Svaz vodáků Cěské mpubHKy, z.s, 
U pergamenty 3 ( 
17000 Praha 7 

V... 



Pořádají 22.roČník raftového víkendu 

TRNÁVKA 16.- 17.června 2018 
EVROPSKÝ a ČESKÝ POHÁR v RAFTINGU R4 

GUMOTEX BARAKA CUP 8. ročnilc závodu R2 na Trnávce 

Nedělní závod sponzorů a osobností ve sprintu 

O POHÁR MĚSTA HUMPOLCE 
Na zajištěni závodů se podílejí zejména tito partneři: 

GUMOTEX výrobce raftových člunů zastupitelstvo města HUMPOLCE 
HIKO sport výroba sportovního vybavení RŮŽOVÁ ČAJOVNA 
HD DESIGN TOI TOI 
KRUPIČKA ohňostroje HÁJOS vše pro raft DAMA 

www.sportovninovinv.cz wvAv.rkstan.cz www, skzizkov.cz 

GUMOTE 
BOATS a OUTDOOR 

partner Svazu vodáků ČR 



\ \ 

Datum: 13. 3,2018 

věc: Potvrzení 

Svaz vodáků České republiky, z.s. 

UPergamenkv 3,170 00 Praha 

Předsednictvo (ze dne 23, 1. 2018) Svazu vodáků České republiky z s 
pověřuje klub vodáků RK STAN Praha - uspořádáním Mistrovství republiky 
v Raftingu R4 ve dnech 16 .6, 2018 -17.6 2018 na USD Trnávka 

Libor Polák 
předseda svazu 

Svaz vodáků české republiky, z.s, 
U Pergamenty 3 
170 00 Praha 7 

IČO: 00539155, DIČ: CZ00S39155 

tel.,fax: +420 266722223 mobil: 603524163 

lů.: Komerční banka: 56136011/0100 


