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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 30.4.2018

Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová - 3, 05, 2018 .-Vf

Poznámka: /
Subjekt (IČO: 48895156), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kacetlova, datum ověření: 30.04.2018 15:36:11):

„Ve Víru běháme všichni 2018“,
GP Jednorázové akce 2018 (ID FV02432.0006)

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 40000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 003429, ORJ: 0000001396, ORG: POL: 5222 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).
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

(FV02432.0006) 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Jiskra Vír, z.s.
se sídlem: č.p. 178, 592 66 Vír 
IČO: 48895156
zastoupen: Zdeňkem Šudomou, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 254990817/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Ve Víru běháme všichni 2018“, 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.
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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 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 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.

Celkové náklady akce 105 900 Kč
Výše dotace v Kč 40 000 Kč
Výše dotace v % 37,77 % z celkových nákladů na

akci
Vlastní podíl Příjemce v % 62,23 % z celkových nákladů na

akci
VjSctnTpodiTPříjemce v Kč 65 900 Kč

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 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 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) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

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

ČI. 7
Podmínky použití dotace

D Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 6. 2019. Konkrétní aktivita popsaná v Příloze č. 1 smlouvy musí 
proběhnout nejdříve 1. 7. 2018 a nejpozději 30. 6. 2019.

21 Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

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) Neuznatelné náklady akce jsou.
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a finanční dary,
c) platy zaměstnanců v pracovním poměru, náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty a úroky z prodlení, náhrady škod a manka, náklady na právní 

spory,
q) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) běžné provozní náklady (např. platby za internet a telefonní služby, nákup vody,

paliv a energie, bankovní poplatky,..... ),
i) lékařské poplatky,
j) alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky,
k) zábavní pyrotechnika,
l) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
m) školení, poradenské a právní služby,
n) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané 

jiným subjektům,
o) opravy a udržování,
p) náklady na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, dlouhodobého 
p hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, odpisy, náklady

na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
q) odměny účastníkům soutěží v rámci akce ve formě peněžitého plnění (prize 

money).

5) Uznatelné náklady akce jsou.
a) nákup materiálu,
b) nákup služeb,
c) propagace,
d) dopravní náklady a cestovné,
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e) ubytování a stravování,
f) občerstvení,
g) nájemné,
h) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti),
i) odměny (věcné ceny) pro soutěžící,
j) poplatky Ochrannému svazu autorskému a INTERGRAMU, nezávislé společnosti 

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s,,
k) odměny pro rozhodčí.

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 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod,). 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, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou 
kakci). 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 Fondu 
Vysočiny ID FV02432.0006“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 30. 6. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet
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řís|ušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně 
nro účely daňových záloh,
nrokázat úhradu celkových nákladu akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 6 účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními

doručit^ Kraji do 31. 7. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
Ť na www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat; 

stručný popis zrealizované akce, 
fotodokumentace zrealizované akce,

„ mformace o realizované publicitě a její doložení,
. finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
" kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
" akce dle ČI 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.

^ umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
» Hohl. je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 9 odst. 2 této smlouvy, h) archivovat následujíc! podkladové materiály:

- tuto smlouvu,
orjqjnály dokladů, prokazujících celkove náklady akce (faktuiy, paragony, účtenky 

' výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
orostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

n "jjstit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
( rátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě,

J že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně 
ebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,11 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

.. 0Drávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 'k^ na 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").

. ■ 0právněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
t do 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. j) této smlouvy.

příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvé-st fakt 
že akce byla podpořena Krajem.

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.
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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 to nejméně 
po dobu trvání projektu ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran:
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, 

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) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 

(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) prezentace Kraje moderátorem akce,
g) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

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

h) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce.

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
5. 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

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 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) 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.
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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 čl. 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 čl. 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 DrohlaSi.iP • s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celéhn Wm ' , ' 5e Je
podpisu, smluvní strany se zavazuji, že obchodní a'
svereny druhou stranou mimo text teto smlouvy, nezpřístuoní třetím L ;J m Dyly
souhJu druhé strany a nepoužijí tyto infomtaSk jiným

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.

101 O ooskvtnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 4. 2018
' K Y ______t irsnA O/Dl/

usnesením č. 0782/14/2018/RK.

/

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

Zdeněk Šudoma 
předseda
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Kraj VyEGcma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Fvidenční číslo (žadatel nevyplňuje) £

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na
Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02432-07_ 03_18-6

Název grantového programu Jednorázové akce 2018

Název projektu Ve Víru běháme všichni 2018

Podprogram
B: Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a 
sportovní aktivity pro širokou veřejnost

Přesný název: Jiskra Vír, z.s.

Právní forma: spolek

Ulice: č.p. 178

Obec: Vír

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59266

Pošta: Vír

IČO/RČ: 48895156

Název banky: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 254990817/0300

Titul:

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Zdeněk

Příjmení: Šudoma

Funkce: předseda

Titul:

Jméno: Zdeněk

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Příjmení: Šudoma

Funkce: předseda

Email: zdenek. sudoma@centrum. cz

Tel.: 603102472



Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište^ 
nebo v případě dopadu na větší 
území uvedte vyšší 
administrativní jednotku (např 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Obec Vír+mikroregion Bystřičko

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit.,.

Významné je i zapojení dalších obcí regionu Bystřička, 
které pomáhjí při zajišťování občerstvovacích stanic při 
hlavním závodě.Akci pořádáme v naší obci 
tradičně.Závody pro děti od předškolního věku (13 
kategorií) mají svůj 40. roč., závod dorostu 
(chlapci+dívky) 52. roč. a Malý svratecký maratón (8 
kategorií) již 65. ročník. Za léta, po která tyto závody 
pořádáme, získali svoje oblíbence, kteří se k nám rádi 
vracejí a berou s sebou svoje rodiny i přátele. Cílem je 
nabídnout sportovní vyžití všem občanům bez rozdílu 
pohlaví a věku. Kromě sportu chceme ukázat 
účastníkům i tuto krásnou část Vysočiny. Pro zachování 
celé akce jsme uvítli vyhlášení grantového programu 
Kraje Vysočina, "Jednorázové akce 2018"

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Cela akce je uvedena v termínové listině běhů mimo 
dráhu, kde mimo hlavního závodu uvádí i doprovodné 
běžecké závody pro děti a dorost. Pro všechny 
(soutěžící i diváky) jsou připraveny ukázky a soutěže v 
letradičních sportech (lezení na umělé stěně, 
ukostřelba a j.), pro ty nejmenší pak skákací atrakce.
Celý den je zakončen Maratónskou veselicí.

(
h

r
4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu^ p
pomůže; jaký to bude mít pro ně n
konkrétní přínos, jak to zlepší ^
jejich podmínky atp. (.

z
0

.______________________ 5

kilovými skupinami jsou naši i zahraniční účastníci, 
rteří chtějí aktivně trávit chvíle volna. Jedná se o 
'šechny bez rozdílu pohlaví a věku, kteří si při běhu 
nohou porovnat svoje fyzické možnosti, případně si 
yzkoušet svoje dovednosti v netradičních sportech.
>očet aktivních účastníků se ustálil u hlavního závodu 
a cca 100, u dětí cca 180 a dorostu 20 závodníků. 
Jetradiční sporty si vyzkouší cca 200 zájemců, 
ílavního závodu se dosud zúčastnilo přes 3000 běžců
15 zemí ze třech kontinentů. Celá akce je bez 

mezení přístupná všem, podle hesla "Kdo má zájem 
portuje!"



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Celý projekt se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 v 
době od 8,00 do 24,00 hod. u kulturního domu ve Víru.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt by! zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Celý projekt zabezpečujeme hlavně 
atletiky Jiskra Vír, z.s. za odborné sf 
Horolezeckého oddílu Vír a podnikal 
(Hotel Vír, ACARE, TS Bystřice n.R, 
Wera Werk, LSO Karasín aj.). Všich 
akci zdarma ve svém osobním volni 
odměnou je, že se k nám všichni úč 
Dodavatelsky zajišťujeme skákací a 
služby a zdravotní lužbu (sanitu bez 
akce orgnizujeme již spousty let a vž 
lodnoceny. V loňském roce byla cel 
akcí organizovaných ČUS - "Sportuj 
dobrým hodnocením a pořadatelé ofc 
roce titul "Nositel tradic Bvstřicka 20

se členy oddílu 
x>lupráce se členy 
teli z obce i okolí 
OKNA Bystříce, 

ni organizují tuto 
a jedinou

astníci rádi vracejí, 
rakce, tchnické 
lékaře). Podobné 
:dyjsou dobře 
á akce zařazena do 
námi" s velmi 
ídrželi v loňském
7"

Celkové náklady na 
projekt 105 900 Kč 100,00 %

7. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou

Požadovaná výše 
dotace 40 000 Kč 37,77 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady

- z toho neinvestiční 
dotace 40 000 Kč 100,00 %

včetně DPH. Spoluúčast žadatele 65 900 Kč 62,23 %
částky uvadejte v ceiycn f\c

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 65 900 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných udaju o projektu



Žadatel prohlašuje, ze zajisti podíl na spolufinancování projektu a ■svého jména (obchodního jména), adresy (sídla) názvu^riiS-t,, h se zvereJ'něním
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny ^ 3 VySS pnde!ené Podpory

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků . ,organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)6 °bC'’ SVazkú obcí a

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním ,státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu za™zky vůči
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní snrZTZť/ soc/álnfdo 
národního majetku, Státní fond životního prostředí Z1CZ Se považuJ' Fond
bydlení a Státní fond dopravní infrastruj ’ P°Zemkovy fond- Státní fond rozvoje

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh nau ^není v likvidaci. p návrh na konkurz a žadatel

11. Prohlášení žadatele o účetním obdohí~ . .období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetSíotkou^ We'ní

J2. Seznam dokladu (Uvedte seznam „šech dokládá, které k žádostí bádáte a očísíujte

žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

Příl.č.1 : Specifická kritéria
oddh L, ” S“° Krajským soudem v Brné

Příí.č.3 : Seznam členů Jiskra Vír, z.s.
Príl.č.4 : Příloha podle Zák. č. 250/2000 Sb 
Pni.č.5 : Podrobný položkový rozpočet nákladů

JÍŠKRA VÍR, 2. s. 
592 69 VÍR 178 
IČO: 48895156©

Ve Víru dne 7.3.2018
/

yk, i/

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

~ nUtné ^osti požadovaná v bodé ,1

- v případě potřeby konkrétní Pod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

]'podmínek uvedeních v ňodě^T^TjňdMdmp^ktcf"8 * *

Na další řádek (odřádkován,) v textovém potí se dostanete stisknutím kláves CTRL * ENTER



T>>E'1 __1 _ v -tiTHUiiU C. 1
„Ve Víru běháme všichni 2018“

Specifická kritéria :
a) aktivní zapojení účastníků
Uvedený projekt zahrnuje závody pro děti od předškolního věku (13 kategorií), dorost 
(chlapci a děvčata) a dospěté (5 kategorií mužů a 3 kategorie žen) a tím umožňuje aktivní 
zapojení všech bez rozdílu věku i pohlaví. Na akci přijíždějí, a do projektu se zapojují celé 
rodiny. Do připravených ukázek sportů se zapojují i přítomní diváci, ti, kteří neběhají.
Celý projekt je možno zařadit do programu Jednorázové akce 2018 podprogram B: 
Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

b) užitečnost a potřebnost projektu
Vír a jeho okolí patří k těm částem Českomoravské vrchoviny, kam lidé rádi jezdí a rádi se 
sem vracejí. Uvedený projekt přitahuje návštěvníky - sportovce nejen ze všech koutů naší 
republiky, ale i ze zahraničí. Malý svratecký maratón (65.roč.), který se běhá od roku 1954 
bez přerušení i doprovodné závody pro děti (40.roč.) Běh Vírem mládeže a dorost (52.roč.) 
Běh Vírem mají svou dlouholetou tradici a svou úrovní dobře reprezentují nejen obec Vír, 
mikroregion Bystřičko, ale také Kraj Vysočinu. V loňském roce byla celá akce vyhodnocena 
jako „Nositel tradic Bystřička 2017“.

c) prvek dobrovolnosti a rozvoje občanské společnosti
Na akci spolupracujeme hlavně s Obcí Vír, pracovníky ZŠ, členy SDH, členy Horolezeckého 
oddílu Vír, Spolkem přátel Obce Vír, kteří tuto sportovní akci organizují svépomocí ve svém 
osobním volnu a odměnou je jim to, že se k nám do Víru všichni účastníci rádi vracejí.
Dobrá spolupráce je i s podnikateli z obce ( např., Hotel Vír, MEDIC PEEL aj.) a okolí ( TS 
Bystřice n.P., LSO Karasín, OKNA Bystřice, ACARE Brno, WERA WERK aj.) a obcemi, 
které jsou na trati závodu (Koroužné, Štěpánov n. Svr., Nedvědice)

d) otevřenost akce
Celý projekt je přístupný pro širokou veřejnost. Akce je celodenní a může se jí zúčastnit 
každý, kdo má zájem sportovat. Ve Víru připravujeme celou akci tak, že sejí aktivně mohou 
zúčastnit celé rodiny. Připravujeme i ukázky a soutěže v netradičních sportech, které si mohou 
vyzkoušet i diváci a ti toho také plně využívají.

e) dopad projektu v územním měřítku
Projekt je zařazen do celostátního kalendáře Běhů mimo dráhu a aktivně se jej zúčastňují 
občané-běžci z celé republiky, ale i ze zahraničí.

^ ^
^4 éCttitsíi/

Zdeněk Šudoma 
předseda Jiskra Vír, z.s.

JISKRA VIR, z. s.
592 66 VÍR 178 
IČO: 48895156©



Příloha č.5

Podrobný položkový rozpočet na projekt „Ve Víru běháme všichni 2018“

Propagace akce 
Propagační materiály 
Medaile pro závody dětí 
Ceny pro závody dětí
Odměny dle rozpisu (párek v rohlíku + limo)
Poháry pro závod dorostu
Poháry pro hlavní závod
Ceny pro závod dorostu
Věcné ceny pro hlavní závod
Dárkové balíčky - ceny pro závod družstev
Materiál pro značení tratí
Pronájem atrakcí pro děti (služby dle rozpisu)
Celodenní ozvučení prostoru startu a cíle (služby) 
Občerstvovací stanice na trati (vybavení materiálem)
Rozvoz materiálu a obsluhy na občerstvovací stanice (služby) První pomoc na trati závodu - sanita s řidičem (služby) ^

Dopravní náklady (plakátování, znáčem trati, rozhodčí aj.) 
Večeře po závodě (jídlo+pití dle propozic)
Pronájem kulturního domu (08,00-02,00)
Pronájem umývárny (sprchy po závodě 
Ubytování

5.000,-
6.000,-
2.000,-

5.500, -
4.500, - 
1.600,- 
6.000,- 
4.000,-

20.000,-

3.500, - 
500,-

9.000,-
8.000,-

2.600,-
2.500, - 
3.000,- 
3.200,- 
8.300,- 
2.700,- 
3.000,- 
5.000,-

Celkem 105.900,-Kč

Vypracoval: Zdeněk Šudoma, předseda Jiskra Vír, z.s.

JISKRA VÍR, z. s. 
592 66 VÍR 178 
IČO: 48895156 ©
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