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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dotační smiouva KCTM moderní gymnastika - ID PR02017.0006 

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

Schváleno: radou kraje Datum: 20.3.2018 Č.usnesení: 0521/10/201 8/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 

Smluvní částka: 1) 154000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 5.4.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 20.3.2018 

Projednáno s: OŠMS/K. Ubr W li 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová H v3. ÍÍÁÁ/Á /̂ 
Předkládá: OŠMS/M. Kastner 20.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
7/ r 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 20.3.2018 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová M - ' b . J o l g  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00530948), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona 0 
DPH; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 20.03.2018 13:00:31): 

Dotační smlouva KCTM moderní gymnastika - ID PR02017.0006 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 154000, 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). 



J KUJIP00Y59M6 
ž J J 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") // • f f r 
: i /f, 

(PR02017.0006) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu:4050004999/6800 

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 
se sídlem: Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava 
IČO: 00530948 
zastoupen: Liběnou Menšíkovou, starostkou a Veronikou Šlíglovou, jednatelkou 

(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 207385972/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Moderní gymnastika", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na KCTM (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. 



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 154 000 Kč (slovy: sto padesát čtyři tisíc 
korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 385 000,- Kč 

Výše dotace v Kč 154 000,- Kč 

Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace % 40 % z celkových nákladů na akci 

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 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 v 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 jiných zdrojů Kraje včetně Fondu Vysočiny na akci je nepřípustný. 
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 kalendářních dnů ode dne doručení 
akceptované a Příjemcem podepsané této smlouvy na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

ČI. 7 



Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 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 akce jsou neinvestiční výdaje prokazatelně související s činností 
KCTM, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a finanční 
zdroje na činnost KCTM. 

5) V případě nákladů neuvedených v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a 
finanční zdroje na činnost KCTM, 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 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 „hrazeno z dotace Kraje Vysočina PR02017.0006". 

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. prosince 2018. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného 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 31. ledna 2019 závěrečnou zprávu a vyúčtování, jejíž vzor je 
uveden v příloze č. ,5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských 
center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14 - Vzor závěrečné zprávy a 
vyúčtování činnosti KCTM, 

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 přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
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. 

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-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. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu. 
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, 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


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 aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce. 

5) „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 

Celý kalendářní rok 2018. 

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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 724 650 274, 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 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. 

mailto:kastner.m@kr-vysocina.cz


6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost podle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kraj. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 

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 dotaci na KCTM, 
Příloha č. 2 - Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 3. 2018 
číslo usnesení 0521/10/2018/RK. 

smlouvy. 

V V Jihlavě dne 
6. 04. 2018 

í 
/ 

Liběna Menšíková 
starostka 

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 
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Veronika Šlíglová 
jednatelka 



Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu 
mládeže a jejich podporu 

ŽÁDOST O DOTACI NA JIŽ ZAVEDE 
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talentovcnp mládeže 
Krajské centrum talentované mládeže moderní 
gymnastiky 

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 
Sokolovská 4656/122c 
586 01 Jihlava 

Hjnkce telefon 
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Liběna Menšíková 
starostka TJ Sokol Bedřichov 
Telefon: +420 603 106 731 
e-mail:libena.lbm@seznam.cz 

Kontaktní osoba 
(jmértq;příjmení(, titul, 
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Liběna Menšíková 
603106 731 
Liběna, lbm@seznam.cz 

IČO 00530948 

sxnrrrr 207385972/0300 

činnost' KCTM Troce 
1 

i • ^ ^ 

385 000,- m 

^r^ot,ace 

z celkových uznatelných 
nakladu^ 

154 000,- Kč (40 %) 

Ctlove skupiny 
(všechnv věkové kateaone 
kterých se projekt KCTM 
§»8ÍMIÉIÍ8^ 

Cílovými skupinami jsou dívky narozené 2000-2011 
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TJ Sokol Bedřichov, SK Jihlava, RG ESPRIT Jihlava 
při DDMť TJ Žďár nad Sázavou, ŠSK AŠSK při Active 
SVČ Žďár nad Sázavou, TJ Nové Město na Moravě, TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod, ŠSK při ZŠ Štáflova Havlíčkův 
Brod, TJ Spartak Velká Bíteš 



TJ Sokol Bedřichov 
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava 
(45 členů) 

SK Jihlava 
Okružní 2, 586 01 Jihlava 
(60 členů) 

RG ESPRIT Jihlava 
Brněnská 46,586 01 Jihlava 
(10 členů) 

TJ Žďár nad Sázavou 
Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
(35 členů) 

ŠSK ACTIVE - SVČ - Žďár nad Sázavou 
(100 členů) 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
(40 členů) 

ŠSK při ŽŠ Štáflova Havlíčkův Brod 
Na spravedlnosti 3211, 580 01 Havlíčkův Brod 
(55 členů) 

TJ Spartak Velká Bíteš, Tyršova 617, Velká 
Biteš 
{40 členů) 

Činnost KCTM je celoroční formou pravidelných 
tréninků, které probíhají 4x týdně, každé tři hodiny 
denně. V srpnu probíhá pravidelně 15 denní intenzivní 
soustředění od 9.00-18,00. Soutěže jsou rozděleny na 
Jarní a podzimní sezónu. Na jaře probíhají závody 
jednotlivců, které jsou završeny na konci května 
Mistrovstvím ČR a na podzim probíhají závody ve 
společných skladbách, opět završeny Mistrovstvím ČR 
na konci listopadu. , 
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Zařazená děvčata absolvují pohárové závody, 
mezinárodní starty, Oblastní přebory a vyvrcholením je 
MČR, na kterém jsme jako Kraj Vysočina velice 
úspěšní, (viz.příloha) 
Úspěchem je zařazení Charlotty Bulantové v Sps 
České Budějovice a v přípravce reprezentačního 
družstva nadějf. Dále Anna Prokšová, Adéla 
Menšíková, Kristýna Vedralové, Nikola Stíeblerová, 
Mariana Jilečková a Veronika Michálková jsou 



i 
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zařazeny do reprezentačního výběru nadějí ČR „PRE-
JUNIORS", jehož cílem je příprava těchto závodnic na 
Mistrovství Evropy juniorek v roce 2019. Toto družstvo 
pracuje pod vedením Liběny Menšíkové. 

•• 
Hlavním cílem KCTM MG je vytipovat nadějné a 
talentované gymnastky a systematicky je připravovat 
na soutěže nejvyšší. 
U ZPMG a KPMG je cílem účasti na MÓR, uspět a 
postoupit do vyšších soutěží....volného programu. 
U nadějí mladších a starších, kadetek mladších a 
starších, dorostenek a juniorek je cílem nominace na 
MČR a co nejlepší umístění. 
Nejdůležitější cílová skupina jsou nyní naděje starší, 
které jsou zařazeny do reprezentačního družstva 
nadějí ČR a jsou v širším výběru přípravy na 
Mistrovství Evropy juniorek 2019 (Anna Prokšová, 
Adéla Menšíková (obě TJ Sokol Bedřichov), Nikola 
Stieblerová, Mariana Jilečková a Veronika Michálková 
(SK Jihlava). 
Naděje nejmladší (2010-2011), co nejefektivněji zařadit 
do procesu výkonnostního vzrůstu a nominovat na 
pohárové soutěže a Oblastní přebory Kraje Vysočina. 

% 

Potvrzení statutárního zástupce 
krajského/celorepublikového orgánu příslušného 

sportovního odvětví 



Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přiděleni statutu Krajských center talentované 
mládeže a jejich podporu 
(povinná příloha žádosti) 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM 

ROK 2018 

Celkové příimv na financování projektu; 

SR^jpiiisřumů - zdroje . * ' ' Castka: 
Dotace Kraje Vysočina 154.000 
Členské příspěvky 231.000 

CELKEM 385.000 

Celkové uznatelné nákiadv ťuvádějte v Kč): 

Částka 
Materiálové náklady 110.000 
Náklady spojené s nájmy sportovišť 0 
Stravné 20.000 
Náklady na dopravu 95,000 
Ubytován! 10,000 
Odměny trenérům 115,000 
Ostat, náklady nutné k činnosti KCTM sportovní prohlídky, školení 15,000 
Ostat, náklady nutné k činnosti KCTM siartovné a registrační 
poplatky svazu 

20.000 

385.000 

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie (uvádějte v Kčk 

Popis nákladů: Požadovaná Popis nákladů: 
castka 

Materiálové náklady 39.000 
Náklady spojené s nájmy sportovišť 0 
Stravné 20.000 
Odměny trenérům 60.000 
Ostatní náklady ~ sportovní prohlídky, školení 15.000 
Ostatní náklady - startovně a registrační poplatky svazu 20.000 

CELKEM 154.000 

28.6.2017, Jihlava 
datum, místo 

Liběna Menšíková, starostka TJ 
Veronika Šlíglová, jednatelka TJ 

razítko žadatele 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 



Č E S K Ý  S V A Z  M O D E R N Í  G Y M N A S T I K Y ,  z . s .  
160 17 Praha 8, Zátopkova 100/2 
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Tel./Fax:220 513 606 
E - mail: lnfo@csmg.cz 

Kraj Vysočina 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava I 

KUJIP018EH2Q 

Ing. Milan Kastner 
Vedoucí oddělení mládeže a sportu 

V Praze dne 1.3.2018 

Věc: KCTM - moderní gymnastika 

Vážený pane inženýre, 

v návaznosti na Váš dopis ze dne 22. 1, 2018, č.j. KUJI 4597/2018 vám zasíláme 
vyjádření ve věci KCTM - moderní gymnastika. 

Výše uvedenou záležitost projednalo Předsednictvo Českého svazu moderní 
gymnastiky, z s. (dále jen „ČSMG") na svém zasedání dne 23, 2. 2018. 

Předsednictvo vzalo v potaz předložené podklady, mimo jiné podrobná vyjádření 
oddílů/klubů registrovaných v Oblasti Vysočina MG a také souhlasná stanoviska 
oddílů/klubů v Kraji Vysočina s modelem práce s talentovanou mládeží v rámci 
KTCM. 

Předsednictvo ČSMG rozhodlo, že neshledalo důvod k rušení KCTM - moderní 
gymnastika v Kraji Vysočina provozované při oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol 
Bedřichov. 

S ohledem na doložené podklady Předsednictvo ČSMG shledává KCTM, jeho 
existencí a činnost jako přínosné a fungující. 

Za Český svaz moderní gymnastiky, z.s. 

Ing. Blanka Mlejnková 
Předsedkyně svazu 

Český svaz moderní gymnastiky, Zátopkova 100/2, 160 17~PFafia 6 // Tel/fax: (+420) 603 105 686 // 
E-mall: info@csnw.cz// www.csroq.cz U DIČ: CZ 00540480/ IČO: 00540480// čisto úCtu: 1722205-804/0600 



Zprava KCTM moderní gymnastika za rok 2016 

V krajském centru mládeže bylo zařazeno celkem 26 gymnastek z Kraje 
Vysočina. Jsou to dívky z 6 oddílu kraje ve věkovém rozmezí 2010-2000. 

Trenérskou činnost vykonává? 
Líbena Menšíková - trenérka II. Třídy a rozhodčí I. Třídy, vedoucí 
reprezentačního družstva Nadějí ČR 
Tereza Kopřivová - trenérka a rozhodčí Ill.třídy 
Jana Moers Veselá - bývalá česká reprezentantka 
Olga Moravcová - baletní choreografka 

V jarním období se závodnice připravují na program jednotlivkyň a v podzimním 
období na program společných skladeb. 

V průběhu roku byly uskutečněny tyto soustředění: 
Únor - příprava jednotlivkyň na soutěže 
Květen - příprava jednotlivkyň na kvalifikační závod na MČR - Oblastní 

přebory kraje Vysočina a následně Mistrovství ČR. 
Červenec- kondiční příprava, technika náčiní, technika těla 
Srpen - tvorba společných skladeb, příprava na podzimní soutěže společných 

skladeb a kondiční příprava 
Listopad - příprava na Mistrovství ČR ve společných skladbách 
Prosinec - příprava a tvorba sestav na jarní sezónu 2017 jednotlivkyň a 

kondiční příprava. 

V prQběhu roku se závodnice zúčastnily těchto závodu JEbNOTLlVKYN: 

1. Mickey mouse cup 5.3.2016 
2. Veselská panenka 19.3.2016 
3. Pribinov pohár 20.3.2016 
4. AJUR CUP 26.3.2016 
5. Žďárská sněženka 2.4.2016 
6. Oblastní přebor juniorek 7.4.2016 
7. Baby TART CUP 10.4.2016 
8. Golden Prague Spring cup 16.4.2016 
9. O pohár města Vyškova 16.4.2016 
10. Liga Vysočiny 22.4.2016 
11. MČR JUNIORKY 23.4.2016 
12. Oblastní přebor 30.4.2016 
13. Milevský pohárek 7.5.2016 
14. GAZELA CUP 7.5.2016 

Třebíč 
Veselí nad Moravou 
Nitra 
Hradec Králové v 
Žďár nad Sázavou 
Jihlava 
Brno 
Praha 
Vyškov 
Havlíčkův Brod 
Brno 
Třebíč 
Milevsko 
Chorvatsko 



15. MČR kadetky 
16. MČR dorostenky 
17. Hyundai Fischer cup 
18. MČR naděje mladší 
19. MČR naděje starší 
20.0 Bítešský koláč 

SPOLEČNÉ SKLADBY 
Kraj Vysočina měl zastoupení ve všech věkových kategoriích, od nadějí 

nejmladších až po juniorky. Na Mistrovství ČR se nominovaly skladby*. 

Naděje mladší SK MS Vysočina a TJ Sokol Bedřichov 
2.místo -MČR (SK MS Vysočina) 
3,místo - MČR(TJ Sokol Bedřichov) 

Naděje starší TJ Sokol Bedřichov 9.řnísto^ SK Jihlava 13.místo, TJ Žďár nad 
Sázavou 7.místo a TJ MG Elvis Třebíč ll.místo 

15.5.2016 Žďár nad Sázavou 
21.5.2016 Veselí nad Moravou 
22.5.2016 Č.Budějovice 
28.5.2016 Brno 
29.5.2016 Brno 
4.6.2016 Velká BíteŠ 

Juniorky TJ Sokol Bedřichov 5.místo a SK MG Vysočina Jihlava 2.místo 

Účast na závodech ve společných skladbách: 

1. Žďárská Popelka 16.10.2016 
•v 
Žďár nad Sázavou 

2. Třebíčský podzim 22.10.2016 Třebíč 
3. Jihlavský Ježek 2810.2016 Jihlava 
3. Vinohradský pohár 5.11.2016 Praha 
4. Oblastní přebor 11.11.2016 Třebíč 
5. Žďárský Trpaslík 12.11.2016 

v 
Žďár nad Sázavou 

6. MANULA GYM CUP 13.11.2016 Brno 
7. RYCON CUP 17.112016 České Budějovice 
8. Trasko Cup 19.11.2016 Vyškov 
9. Mistrovství ČR 26.11.2016 Praha 
10. International Chamipionship Junior ĎUBAI 

< 

1. Stručné hodnocení činnosti v roce 2016 

V roce 2016 se závodnice moderní gymnastiky účastnily jak závodů mistrovských, 
tak i nemistrovských. Na M-ČR se děvčata vždy probojují do finále, což je 
v tomto individuálním sportu velmi náročné. Na pohárových závodech máme 
umístění na předních místech do 10 pozice.V loňském roce jsme se účastnili i 
mezinárodního závodu v Chorvatské Pule a bubaji, kde děvčata vybojovala 



Kř 
r. 33 Jihlava 

několik medajIL Výkonnostní cíle byly splněny, avšak vždy je co vylepšovat. 
Charlotta Bulantová zařezena do Sps České Budějovice a do výběru nadějí České 
republiky, kde je zařazena i Anna Prokšová. 
Nejdůležitěji! pro moderní gymnastiku je nominace a účast na Mistrovství 
ČR, kde jsme jako oblast měli největší zastoupení ve finálové 16 (viz přiložené 
výsledkové listiny). 
Liběna Menšíková je od 1.1.2017 hlavní trenérkou reprezentačního družstva 
Nadějí Čfc. 

Zpracovala: Liběna Menšíková 


