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Kraj Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

114964 

Název dokumentu: Dotační smlouva ID 002508.0001 SK Nové Město na Moravě 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA 

Schváleno: zastupitelstv Datum: 27.3.2018 Č.usnesení: 0354/02/201 8/zk 

Dokument uložen u: em Kraje ohhpkži i 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 

Smluvní částka: 1) 5000000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 12.4.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 28.3.2018 

Projednáno s: OŠMS/K. Ubr i0 \ 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/D. Trtík /\ j 

Předkládá: OŠMS/M. Kastner 28.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
# *7- ll i i 

Zodpovídáš Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 1 n. ni ?nie 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 10. 04. 2018 ^ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 43378480), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 28.03.2018 14:45:55): 

Dotační smlouva ID 002508.0001 SK Nové Město na Moravě 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 5000000, 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). 



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 002508.0001) 

Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen "Kraj") 

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

a 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "Příjemce") 

Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, 
43378480 
Karlem Klapačem, 2. místopředsedou 
Česká spořitelna a.s. 
1623636309/0800 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové 
Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 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. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů 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 35 071 503 Kč 
Výše dotace v Kč 5 000 000 Kč 
Výše dotace v % 14,25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 85,75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 30 071 503 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 ČI. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné čejkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se 
nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 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. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-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 oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2018. 

2) 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 ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady 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 na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

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

5) Uznatelné náklady akce jsou všechny náklady související s úpravou a výstavbou VIP 
sektoru uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Rozpočet akce. 

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. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
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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 002508.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 8. 2018. Úhradou 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. 9. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě. 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz"). 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran: 

• Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu; 
• sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření; 
• prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích vztahujících se k akci a 

slavnostnímu otevření objektu; 
® sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách Vysočina Arény; 
• umístění sponzorských vzkazů Kraje Vysočina formou trvalého nástřiku na 

asfaltových plochách před tribunami v aréně (velikost a počet budou upřesněny 
na základě domluvy obou smluvních stran); 

• umístění informačního panelu se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina v místě 
příchodu do areálu nad tubusy a k parkovišti u Hotelu SKI. 

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu" 
ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke 
konečnému schválení. 

5) Veškeré náklady na výše uvedenou publicitu hradí příjemce. 

6) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 12 
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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 smlouvy v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@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 ČI. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. 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 jsou: 

Příloha č. 1 - Žádost o podporu akce ze dne 26. 2. 2018, 
Příloha č. 2 - Rozpočet akce, 
Příloha č. 3 - Smlouva o spolupráci. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
27. 3. 2018 usnesením č. 0354/02/2018/ZK. 
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dne -9, 04. 2018 

Karel Klapač 
2. místopředseda 
SPORTOVNÍ KLUB 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 
Vlachovická 1200 

592 31 Nové Město na Moravě 
+420 566 616 337 IČ: 43378480 

office@2latalyze.cz CD 

V Jihlavě dne 
1 1, 04, 2018 

Iríg. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočiny 

? i ž k c v a  5 7 ,  5 8  7  3 1  J i h l a v a  
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

i základní informace. 

/ 

Název akce: Stavební úpravy tech. infrastr. SK NMNM pro účely MS 
v letním biatlonu 2018 



akce: Navrhované rozšíření infrastruktury areálu Sportovního klubu 
Nové Město na Moravě je nezbytné z hlediska pořadatelství 
akce MS v letním biatlonu 2018, neboť se jedná o základní 
podmínky naplnění technicko-sportovních požadavků na akci 
vyplývajících ze závazků daných reglementem Mezinárodní 
biatlonové unie IBU a požadavků bezpečnostních složek ČR 
v souvislosti s pořádáním významných sportovních akci. 
Stavební úpravy jsou plánovány tak, aby po splnění svého 
primárního účelu pro potřeby úspěšné organizace MS v letním 
biatlonu 2018 sloužily i při běžném provozu sportovního areálu 
SK Nové Město na Moravě a byly využitelné i pro pořadatelství 
ostatních významných sportovních akeí v budoucnosti. 
Charakter staveb je současně koncipován takovým způsobem, 
který předpokládá minimální nároky na údržbu, které klub bude 
schopen pokrýt ze svých provozních peněz. 
U všech ploch dotčených stavbou proběhla změna využití území 
a vynětí z PUPFL, tak aby na nich bylo možné předmětné 
stavební úpravy realizovat. Projekt stavebních úprav je nyní ve 
fázi dokončené projektové dokumentace včetně rozpočtu a 
podkladů pro vypsání výběrového řízení. Očekávaný termín 
udělení stavebního povolení je polovina února 2018. 
Od svojí modernizace k MS v biatlonu 2013 se Vysočina Arena 
stala nejvýznamnějšim venkovním sportovištěm v České 
republice. Mimo velké mezinárodni akce, které nabízejí globální 
propagaci kraje Vysočina, navštíví Arénu tisíce sportovců ze 
všech míst republiky (v létě běh, in-line bruslení, cyklistika / 
v zimě především běžecké lyžování) - těm všem je Vysočina 
Arena otevřena a dostupná. Ze související návštěvnosti logicky 
těží ekonomika regionu, především v oblasti služeb zaměřených 
na turismus. Mimo běžnou veřejnost Vysočina Arena slouží jako 
tréninkové centrum jak pro závodníky domácího S, tak i 
ostatních sportovních klubů z kraje Vysočina a dalších míst ČR. 
Tato činnost je primárně zaměřena na dětí a mládež a Vysočina 
Arena je za tímto účelem hojně využívána. 

Očekávaný přínos projektu v bodech: 
» Splnění základních podmínek pro pořadatelství MS v 

letním i zimním biatlonu 
• Vytvoření podmínek pro rozšířeni členské základny 

zejména pro děti a mládež 
• Zlepšení sportovních podmínek pro sportovce při 

soutěžích a přípravě 
« Zlepšení podmínek pro bezpečnost sportování dětí a 

mládeže 
» Zlepšení sportovního zázemí pro členskou základnu 
• Rozšíření nabídky využití sportoviště pro školská 

zařízení a veřejnost 
« Rozšíření nabídky pro pořádání sportovních a 

volnočasových akcí 

Vymezeni cílové skupiny: 
• Vrcholoví sportovci 
« Děti a mládež - sportovci, veřejnost 
« Dospělí - sportovci, veřejnost 
• Senioři - sportovci, veřejnost 
• Školská zařízeni 



Časový harmonogram akce 
(začátek - ukončení) 

září 201? - leden 2018: příprava dokumentace projektu 
leden 2018: vyhotoveni dokumentace projektu a žádostí o dotaci 
únor - březen 2018: zpracování případných změn v 
dokumentaci, výběrové řízení, získání stavebního povolení 
duben - červenec 2018: realizace stavby 
červenec 2018: ukončeni realizace, kolaudace 
23,-26. 8. 2018: MS v letním biatlonu 

Místo konání akce: Vysočina Arena - Nové Město na Moravě, Vlachovická 
1255 

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít 

Stavební úpravy tech. infrastr. SK NMNM pro účely MS v letním 
biatlonu 2018 

Odůvodnění žádosti Pokrytí nákladů na rekonstrukci plánuje Sportovní klub 
následujícím způsobem: 
28 000 000 Kč - dotace MŠMT (program 133D 524) 
500 000 Kč - dotace město Nové Město na Moravě 
5 000 000 Kč - dotace Kraj Vysočina 
1 571 503 Kč - vlastní zdroje SK 

Identifikace žadatele: Právnická osoba 
1. SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s. 
2. Vlachovická 1255, Nové Město na Moravě 592 31 
3.43378480 
4, Právní subjektivita žadatele: zapsaný spolek 
5, Předseda, 1, místopředseda, II. místopředseda 
(statutární orgán) 
6, Kontaktní údaje 
a) 734 795 582 b) skricka@zlatalyze.cz, c) poštovní 
adresa = shodná se sídlem spolku 

Právnická osoba (POZOR: tento doklad dokládají i obce, 
jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace 
kraje), dále předkládá identifikaci: 

a. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení 

b. osob s podílem v této právnické osobě 

c. osob, v nichž má přímý podii, a výši tohoto podílu 
a - c (viz příloha žádosti) 

Bankovní ústav: 
Číslo bankovního účtu: 

1623636309/0800 

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

www.vysocina-arena.cz 

Právní subjektivita žadatele: 
(včetně kopie dokladu o právní 

Zapsaný spolek 

Seznam dokladů 
(seznam všech dokladů, ktere 
jsou k žádosti přiloženy) 

Výpis ze spolkového rejstříku 

Pověření ÍBU k organizaci akce 

Smlouva mezi SK NMNM a Českým svazem biatlonu o 
spolupráci při organizaci sportovních akcí 

mailto:skricka@zlatalyze.cz


CĚLKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů 

Výdaje 
'"ipê ňíňf p̂  ̂sportovních tratí 
Zpevněná plocha pro TV vozy 
Rozšíření oválu na stadionu 
propoj sportovních trati 
Trafostanice, VN, NN 
atd, viz příloha 
Celkem (vč. DPH) 

5 617 367 Kč 
8 723 828 Kč 
3 928 802 Kfi 
1 581 150 Kč 
7 220 549 Kč 

35 071 503 Kč 

Příjmy 
5 000 000 Kč - dotace Kraj Vysočina 
28 000 000 Kč - dotace MŠMT 
500 000 Kč - dotace Nové Město na Moravě 
1 571 503 Kč - vlastní zdroje SK 

? Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina 

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 

P^.iťhí požadované dotace od Kraje Vysočina 
Výčet  NEUZNATELNYCH nákladů 

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

* 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 

nevyúčtované v době realizace akce 
. náklady (výdaje) na právní spory 
« náklady (výdaje) na publicitu 
• dané. dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 

Řádek 
Číslo ! 

rrrrrr^r— ™ .í:- 'U-;™T»»: —ÍT* . _ 
Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 5 000 000 Kč 



Vysočina v Kč 
1 

2. 

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

35 071 503,000 Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
14,25 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

4. 

Podii vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktívit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
KffliA Vysočina v Kc 

30 071 503,000 Kč 

5, 

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

85,75 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

vW'Aio^ dne J.h.bJsíí 

- j VVHtjo 

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

plnou moc přiložit) 
sportovní klub 

Nová MÍSTO NA MORAVĚ z.s. 
Vlachovická 1200....... 

$92 31 Nové Město na Moravě 
•"«0 566 616 337 1Č: 43378480 

office(3>*lataiyze,a <3> 



Stavební úpravy technické infrastruktury SK NMNM pro účely 
MS v letním biatlonu 2018 

Rozpočet akce - rekapitulace nákladu dle charakteru činností; 

kód položky položka cena bez DPH cena s DPH 

~ ~~ó Vedlejší a ostatní náklady 565 000 Kč 683 650,00 KČ 

SO 101 Zpevnění povrchu sportovních tratí 4 642 452 Kč 5 617 366,92 Kč 

SO 102 Opěrná stěna - Gabion 1 023 759 Kč 1 238 748,39 Kč 
Vstupní koridor 574 038 Kč 694 585,98 Kč 

ÍÓIÓ4 Zpevněná plocha pro TV vozy 7 209 775 Kč 8 723 827,75 Kč 

SO 105 Rozšíření oválu na stadionu 3 246 944 Kč 3 928 302,24 Kč 

~SOTO6 Zpevněná plocha za palebnou Čarou 195 981 Kč 237 137,01 Kč 

SO 107 propoj sportovních tratí 1 290 207 Kč 1 561 150,47 Kč 

SO 108 Opravy zpevněných ploch v prostoru tribun 405 107 Kč 490 179,47 Kč 

SO 109 Lávka k tribuně D 1 531069 Kč 1852 593,49 Kč 

—solid Rozšíření mostu za stadionem 456 883 Kč 552 828,43 Kč 
Výměna zábradlí mostu nad tubusy 457815 Kč 553 956,15 KČ 

SO 112 Betonový zákop pro rozhodčí 947 130 Kč 1 146 027,30 Kč 

' ŠOÍ13 Trafostanice, VN, NN 5 967 396 Kč 7 220 549,16 KČ 

' šóiu Optické kabeláže 471159 Kč 570 102,39 Kč ' šóiu 

Celkem za stavbu (bez DPH) 28 984 715-Kč 35 071 SOS Kč 

SPORTOVHÍ sauu ^ 
NOVÉ MfeTO Hfí MOliAVs. *,s» 

Vlachovická 1.200 
592 31. Kc<vé Mésto liu MuravČ 
-1-420 J5Gt> Mb ?3/ li: 4337/H8U 

"offi£e(fl3ilata!y2e.c2 CD 



To whom it may concern 

Salzburg, 30.01.2018 

Dear Ladies and Gentlemen, 

In my function as the IBU Secretary General I herewith confirm that the International Biathlon 
Union (IBU) has entrusted the Czech Biathlon Union (CBU) by decision of the IBU Executive 
Boar, to host the IBU Summer Biathlon World Championships 2018, which are scheduled to 
take place in Nové Město na Moravě from 23 - 24. August 2018 as well as the IBU World 
Cup that will take place from 17,12.-22. December 2018. 

The biathlon stadium in Nové Město na Moravě is the only biathlon venue in the Czech 
Republic which meets the conditions for awarding IBU's A- license certification, which are 
obligatory to apply for the organization of IBU A- license international events, such as World 
Championships or World Cups. 

The host declaration specifying exact legal conditions of the SBWCH 2018 organization will 
follow this document after the new IBU's financial contributions for event organizers come 

into effect. 

The IBU takes due note that the CBU carries out the preparation and conduct of the event 
with its partner organizations „OV Biatlon" and SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA 

MORAVĚ. 

Sincerely, 

/isbiijéU 
/ 

Nicole Resch 
IBU Secretary General 

International Biathlon Union, Peregrin Sir. 14, 6020 Salzburg, 
Austria,Tel: +43 882 85 50 50, email: biathlon@ibu.at 

, ZVR; 291898201 - EORI: AT EOS 1 0000 29818 



o Spolupráci při pořádání Mezinárodních 
soutěží v biatlonu v letech 2018 - 2027 

Čúskf $v"0z biationu, z.s. 
1ČQ: 00539180 
se sídlem ti Pergamenky 1511/3,17G 00 Praha - Holešov-* 
zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném 
zastoupený Mgr. J i ř ím Hamzou, prezidentem * S0UL'am v Praze, oddíl L, vložka 160 

nei straně jedmí, dála jen Objednatel 

SPORTOVNÍ KLUS MOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -r s 

*? sldtem 1200,592 31 Nové Město na Mor*v* 
(CO 433 78 480 '"o-v*. 
DIČ nepSáíce DPH 
zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Kmtefrih* 
zastoupený Mgr. Dagmar Hrom ad kovo u, 1 rnístoDřed^ f" V Bmě/ 0cWřl L' vióžl<a 1698 
bankovní spojení, česká spořitelna, a.s mKt°Pre^<>« 

čisb účtu: 1-523638309/0800 

na sfran# druhé, ttóíe fen Spolek 

uzavře Jí dnešního dne ve smyslu ustanovení § me nrí«t , -» . 
zákonik, znění platných předpisů tuto " * ~ ' c 89/2012 Sbv Občanský 

s m l o u v u ;  

Úvodní ustanovení 
1. Objednatel prohlašuje, ze je Spo,kem/ 2 ^ , 
Městským soudem v Praze, který má mimo jiné feistřřku' bděném 
světového a evropského významu v biatlonu kter* uA. J K#fora^m sportovních akcí 
biatlonovou federací IBU (dále jen „IBU"), a to na území ČR Podělený mezinárodni 

2. Spolek pronlašuje, ze je vlastníkem staveb fiafhsbHw-.k 
v Novém Městě na Moravě " a oprávněným ufiJatXm Jti "Vysoc'ina Arena" 
společně jen „Areál"), přičemž zabezpečím a řídí Ar^ni^H í! ! V p02emků Wáte také 
v tomto areálu. * sportovních soutěží pořádaných 

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti ObJ«dnr»i ,« i , , 
xájem Společné uspořádat v Areálu a jeho okolí v obctoK rw ift, f,e pr0hiaW, že mají 

" do 31.12.2027 závody 



ú poháru v biatlonu,, popřípadě nižší soutěže v biatlonu přidělené IBU, jako jsou 
v letním biatlonu, IBU Cup, Junior IBU Cup atd. (dále také jako „sportovní akce") 

1 i, 
P ř e d m ě t  s  m i o  u v y  

1. Předmětem této smlouvy je Spolupráce účastníků při organizaci a zajištění soutěží, 
specifikovaných v či. I. odst 3. této smlouvy, a to za podmínek, dohodnutých touto 

P o v i n n o s t i  s m l u v n í c h  s t r a n  
„se zavazuje v rámci Spolupráce pří pořádání sportovních akcí dle či. 1, bodu 3, 

V 

* nejpozději 14 dnu před konáním příslušné sportovní akce předložit Spolku písemný 
požadavek, ze kterého bude vyplývat požadovaný počet pracovníků a potřebné 
mechanizace na jednotlivé dny pro přípravu Areálu; 

» písemně potvrdit Spolku uskutečnění každé této sportovní akce nejpozději do 31, 7, 
kalendářního roku, který bezprostředné předchází kalendářnímu roku, ve kterém se 
má daná sportovní akce konat; 

* uhradit Spolku odměnu dohodnutou die čí, IV táto smlouvy 
* nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušné sportovní akce pronajaté nebytové 

prostory vyklidit, uvést do původního stavu a uhradit veškeré škody na majetku 
Spolku, vzniklé v důsledku realizace příslušné sportovní akce. V případě, že tuto 
povinnost Objednatel řádně a včas nesplní, je Spolek oprávněn jej vyzvat ke splnění 
jeho povinnosti v náhradní pěti denní lhůíá s tím, že pokud ani v této náhradní lhůtě 
Objednatel svojí povinnost nesplní, je Spolek oprávněn-přijmout „náhradní opatření" 
a to najmout k realizaci vyklízení pronajatých nebytových prostor a opravě 
poškozeného majetku jiný subjekt s tím, že veškeré náklady, spojené s tímto 
„náhradním opatřením" je oprávněn Spolek neprodleně po jejich úhradě vyúčtovat 
Objednateli, který se je zavazuje do 5 dnů ode dna obdržení vyúčtování uhradit a dále 
nad rámec této reparace se zavazuje uhradit Spolku smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

2. Spolek ,sa zavazuje v rámci Spolupráce pří pořádání sportovních akcí dle čí. I, bodu 3, této 
smlouvy: 

« zajistit sportovně technické zázemí akce poskytnutím veškerých nebytových prostor 
Areálu a veškeré potřebné mechanizace. 

O umožnit vstup Objednateli a jím pověřeným osobám do Areálu nejpozději 7 dnů před 
zahájením příslušné sportovní akce za účelem přípravy závodů v Areálu, souvisejících 
s prostory nutnými pro samotný závod, jeho organizaci a řádný průběh; činnost nutná 
pro přípravu sportoviště na akci může v odůvodněných případech probíhat i v Čase 
předcházejícím předáni areálu . 



s poskytnout Objednateli jím požadovanou mechanizací a zajistit požadovaný počet 
pracovníků, to vše dle bodu 1, odrážka první tohoto článku 

« pronajaté prostory budou Objednateli předány na základě předávacího protokolu 

smluvní strany výslovně prohlašuji, že výčet výše uvedených povinností Spolku je úplný, 
s |-jVrv že pokud bude Objednatel požadovat jakoukoli jinou součinnost v rámci pořádání 
příslušné sportovní akce, bude k této smlouvě uzavřen mezi oběma stranami dodatek, 
Dřloadně strany dohodnou realizaci požadované součinnosti prostřednictvím nové dohody. 

jednatej se zavazuje po celou dobu akce umožnit přístup do kancelářského objektu 
. Area všem Členům výboru SK Nové Město na Moravě. 

O d m ě n a  S p o l k u  
; . zavazuje uhradit Spolku za spolupráci pří pořádání sportovních akcí dfe či. 1, 
* i ouvy následující odměnu: 
>' r^CÍ' Pft pořádáni sportovní akce I8U světový pohár, každoročně kdy bude 
ij i částku ve výší 2,000,000,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou na 

- V - vyísí, splatnou do 45 dnů po ukončení dané akce I8U světový pohár. 
, i uhnaná odměna Spolku nezahrnuje poplatky za energie, vodu a další náklady 
-"-rsHně vynaložené Spolkem v souvislosti spořádáním akce. Tyto budou 

. ty Objednateli Spolkem do 45 dnů po ukončení akce. 
vssssie výsé předvídané platby budou mezi účastníky prováděny na základě řádných 
daňových dokladů, faktur se splatností 45 dnu po ukončení akce, faktura musí 
obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

za spoluprácí při pořádání nižších sportovních akcí přidělených IBU uhradit veškeré 
prokazatelně vzniklé náklady Spolku {včetně poplatků za energie a vodu) a dále 
odměnu za každou akci ve výši 200.000,- Kč. Konečné vyúčtovaní každé jednotlivé 
akce bude uzavřeno vždy 45 dnů po skončení akce. 
Veškeré výše předvídané platby budou mezi účastníky prováděny na základě řádných 
daňových dokladů, faktur se splatnosti 45 dnů po ukončení akce. Faktura musí 
obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

2 prc prodlení s úhradou jakékoli z výše uvedených plateb se zavazuje uhradit 
Objéd™1 spoiku smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a současně je Spolek oprávněn od 
této sr"--'i •v-y oxamlite jednostranně odstoupit, Foto odstoupení nemá vliv na povinnost 
Objednatele uhradit Spolku dohodnutou smluvní pokutu. 

V. 
O d p o v ě d n o s t  

1, SmÍLivní sírany výslovně prohlašují. Je v případě realizace sportovních akcí dle této 
smlouvy bude odpovědným subjektem vůči všem účastníkům těchto sportovních akcí vždy 



: . .le organizátorem céchto akci jako i smluvním partnerem pro všechny 
; v s tím, ze Spolek poskytuje Oojadnateli k realizaci těchto akcí pouze 

a pomocné, pracovníky, avšak ObjssínaxeJ není oprávněn z této dohody 
- - w M zadné daiší rtároxy. 

> se zavazuje v rámci organizace spó.t* * akcí dle či. I. bodu 3, této smlouvy 
.  *  ,  , , I - J a d y  d o s t a t e č n o u  z d r a v o t n i c k o u  ,  „ pro konání každé sportovní akce, 

v j ic zavazuje mít v o <. «. trsovém předstihu mít uzavřeny pojistné 
á :ro konání před • . -vnich akcí. Tyto je povinen kdykoli na 

* , _ Spoiku. V přfj/cuc H- '"šlo povinnosti Objednatele je Spolek 
i r :s»~-ť' ouvy jtfd»K>stt3<>řic OuS» ,,— 

T r v á n i  s m l o u v y  
Sto ;::T'iCUí/3 Sl? SjfidnaVS na dobu UfČítOi!, S tn .i^einrn ?m-} «. '•*" i , , , *' .... vsioce 202/ s ucmnosti ode dn* 
• oběma smiuvnimi stranami. 

víic smlouva může mimo jiné předčasně zaniknout: 
a; Dfssmnou dohodou smluvních stran; 

~'níni Dd smíouvV na základě podmínek, dohodnutých dle této smlouvy ř: 

zákonem stanovených důvodů; y ° 
a i 

vn 

i, V ořípsdi le některé ustanov 
s . • eucmne, zu>t«vžjf vs 

5;:,'3f;v smíouvy se zavazují náhrad t > «• ~ • 
~ ' - platným s účinn* — 

obssi':,.I a smyslu ustanovení původníí 
a »v tato smi ,> 

meto smlouvě budou číslovány a řazeny unuiMy^ay « ssw 
, " Strany sa zavazují zachovávat mlčenlivost o v!e< 

. :c r ,(J v souvislosti špiněním této smlouvy, 
- aným způsobem mlčenlivosti cíMo " * ::: ' 
, ' strany prohlašují, že smiouvt ^ ' 
; aveni jejich pravé a svobod 

3Tra,u nápadné nevýhodnou a nebyla sepsi . 
„ : připojují své podpisy. 

e kdykoliv v budoucnosti, stane 
mlouvy platná a účinná. Smluvní 
Irma ustanovení této smlouvy 
m a smyslem odpovídá nejlépe 

ze písemnou formou, dodatky k 
au. 
;h skutečnostech, s nimiž přijdou 
s výjimkou případů, kdy budou 

my. 
asi s ní v celém rozsahu, le tato 

.jTutelná a není ani pro jednu 
ranným nátlakem či v tísni, na 

Městě na Moravě, dne 
S. '&>•£? 
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