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OSH/Šteklová 23.2.2018 

// 
Zodfjp^ídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 23.2.2018 Zodfjp^ídá: 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 11 02. 2018 A 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 60418770), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 23.02.2018 12:00:15): 

Smlouva o poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: £ pQ  L OlZV AŽQO, íM= 000*18 

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 002371.0038 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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

(dále jen „Kraj") 

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

Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

Březník 238, 675 74 Březník 
60418770 
Ivanem Rybníčkem, předsedou 
Československá obchodní banka, a s. 
152672199/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Zámecký vrch MANN - FILTER 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 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

na 30 kalendářních dnů 

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 
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touto smlouvou (udržiteinost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět 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 30 000 Kč 
Výše dotace v Kč 25 000 Kč 
Výše dotace v % 83,3% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 16,7% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 5 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 13. května 2018. 
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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. 8 písm. f) této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) zdravotní zabezpečení. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002371", 

Strana 3 (celkem 7) 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 6. srpna 2018 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

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

Čl. 9 
Struktura závěrečné zprávy 

(1) Základní informace o akci 
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce) 

(2) Program.akce 
(3) Statistické údaje o akci 

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

a) Předpokládaný rozpočet akce 
b) Skutečný rozpočet akce 
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění) 
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace). 
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky. 

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

Výdaje celkem 

financování. 

Příjmy celkem 

(5) Doložení publicity die čl. 11. odst. 4 této smlnnuy 
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy 
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zoráw 

tiskové konference atd. ' y>' 
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina 

(6) ̂ tQá^MiliigllLOioM^Bravněné jednat potvrzující. ihf»řmr. nf-^-nr 
V závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé ~ —-

Čl. 10 
Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Cl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy. 

Čl. 11 
Publicita 

1) Loqotvo Kraie 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. 

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 loga Kraje Vysočina 
n<=.hn e-nnnynrqkého vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
pod°e"námitek Kraje a předložit ho Kraji ke koneínému schváleni. 
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4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, billboardech, 

vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitostí akce, 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, možnost oficiálního 
odmávnutí startovacím praporem pro hejtmana Kraje Vysočina případně jeho 
zástupce, 

d) viditelné vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 6 ks plachet 
o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje) 

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

f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

g) umístění samolepky s logem Kraje Vysočina na automobilech na atraktivním 
viditelném místě (samolepky si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

h) prezentace Kraje moderátorem akce, 
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, 
j) možnost vytýčení tratě závodů pomocí pásky s logem Kraje Vysočina (pásku si 

Příjemce vyzvedne u Kraje), 
k) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina 

jako partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech 
rádiích (znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina"), 

I) případné vytýčení trati závodu páskou s logem Kraje Vysočina (pásku si Příjemce 
vyzvedne u Kraje - kontaktní osoba: Ondřej Rázl, razl.o@kr-vysocina.cz, 724 650 
270). 

Čl. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 6. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi 
smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení 
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace. 

Čl. 14 
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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 Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
S touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Příiemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

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

8) smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
2.8.2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 1. 2018 
usnesením 0010/01/2018/RK. 

V Jihlavě dne — / ' — ^ AUTOSPORTKLUB 
nmiĚ mmwrn 

vAÉR 
ů,mmm 

675748tanfc2» 

MUDr. Jiří Běhounek \ Ivan Rybníček 
hejtman kraje u 

( z a K r a i )  s ů í m a  

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 
Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. !ze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň 
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-lí 
žadatel fyzickou osobou, a je-ii tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační čislo osoby, bylo-li přiděleno, 
nebo, je-ii žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čísio osoby, bylo-li 
přiděleno, 
b) požadovanou částku, 
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci í lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek, 
e) odůvodnění žádosti, 
i) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 
1 osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podii, a o výši tohoto podííu, 
g) seznam případných příloh žádosti, 
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné mocí i plnou 
moc. 

1. Základní informace 

M.v.v akce:; 

BlizifpDpísafíčSr. 
ClloW' publikum • dopad afcce -.iisrfico 

, a'tco, tfoprovodný1 pmejrari akce rasp, 
nivcánost na. jípě aktse, výtřřéť ste 

Zámecký vrch MANN - FILTER 2018 

Závody současných a historických automobilů do vrchu 
v rámci seriálu Mistrovství ČR. 
XXXVII. Ročník nejstaršího závodu do vrchu v ČR 

T errrsín "koňénfikče.čášový 
harmonogram 
i11 TO. ci! co 

'4.-6. Května 2018 

Uče!, na Icterý žaďatcl chce 
dotacf použít; 

, Náměšť nad Oslavou 

lij Zajištění zdravotnické záchranné služby 

Odůvodnění žádosti: j Foradatel nežádá žádné jiné dotační tituly ani programy 
Popis. ý>/-!io2i sftiaíe; kfera „i?r!a !i| EU. Bude požádáno Město Náměšť nad Oslavou o 
pcdíniyždošs v&tne informace o lom. I finanční výpomoc. m žadítol žádaf o prapředky na tutol a!:cíninni gianfovích programu TnňcJn 1 
Vysočiny, -ja^B jiné dotiíní titjly byíý' vyjiity (od Kraje \ Vysoíin» new* 1 
prjgrcmů OJI, zda žadasl íádčl <>\ franční dofac! (pomoc) rd 1 rek a* .-.[1-!, v •?/'- vř\ v ďíp.víě. /" , 

'fVorv-jiPkaee žádaíalš:" 

Bankovní ústev: 
Č'iío bši:!to'vr.:hó ůřtu: 

• ***Snijr skčs: 
P-aviíí šubjékiivlťaiáďaíelé: 

y siqkf.vjl.s -áclaty*) , ' ^ 
Šj-nsňí cJoklrJň """" 

Právnická osoba 
1. Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 
2. 675 74 Březník 238 
3. 60418770 
4. příspěvková organizace 
5. Ivan Rybníček 
6. tel. 602 718 424, cariwa@tiscali.cz 

675 74 Březník 238 

Fyzická osoba 
1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Bydliště 
4. ICO, je-li fyzická osoba podnikatelem, bylo-li přiděleno 
5. Kontaktní údaje (tel. číslo, e-mailová adresa, poštovní 
adresa) 

ČSOB, a.s. 

152672199/0300 

www.zamecky-vrch.cz 

Příspěvková organizace 

Zřízovací listina 

C2L"\GVY íc2dcč?í s!;r,s: VC'0:1!;-'V? fOZ'-'3fr3 ?:T'i'rr,;': 

Výdaje Příjmy 
Vstupné 350 tis. 
Dotace 36 
Sponzoři 280 

Propagace, tisk 130 tis. 
Stravováni, VIP, pořadatelé 30 

Ubytování 25 
Poháry a ceny 80 
Delegovaní činovníci 35 
Časomíra, hlasatel 48 
Pronájem 40 
Zdravot. Zabezpeční 30 
Mobilní WC 20 
Objížďkové trasy 15 
Odměny pořadatelům a TK 48 
Odtah, tech. Zabezpečení 50 
Ozvučení 30 

Celkem 591 Celkem 666 
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2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou je dotace i 

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 

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

• náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 

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

nevyúčtované v době realizace akce 
• náklady (výdaje) na právní spory 
•' náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 
Zdravotní zabezpečení 30 tis. 
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina, 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádostí můžete 
vyčlenit jednu čí více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plně výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutně pn vyúčtování prokázat. 

potJiúta cžOiírGC v y%aci«3 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 30 tis. Kč 

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

30 tis. Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
100% z celkových nákladů na aktivity, 

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

3 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínou... 

0 Kč 

5. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivitfy), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v % 

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zceja nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

adatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a S 
výše uvedené tabulky). 
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

3. Bližší informace o akci 

Cíicvo publicu .1 Ípafist- a-nji-i, :-c l. jsoil tfcce c-;ov. J IOIÍ.> Í f/edrío/ch n&nsuyi jísa ,c 

Vzhledem k dlouholeté tradici se závodů zúčastní přes 5 tisíc diváků z celé ČR 

Po dobu konání našeho závodu navštíví město spousta českých i zahraničních diváků, kteří 
se během víkendu seznámí i s okolní přírodou. 

Zámecký vrch stojí na vrcholu historie závodů do vrchu pořádaných na území 
dřívějšího Československa a později i České republiky. První závody byly uspořádány 
před více jak 40tí lety. 

JoprovoJav ; ófiiani &:.ce, r;.y. n .yszncat ft- iw-Uj-j 
Pořadatelé se snaží nabídnout divákům i něco navíc. Jednou jsou to jízdy kamionů, drift show, 
propagační jízdy modelů prodávaných osobních automobilů, výsledky činností krajských škol. 



m 
•ríacii jmi,r.? Kr.*j-> VýnVIn t - -ni.i '.-i,, pi •> t i' -Sfpi Kraje Vys'jCina rraauaéittf* hsd^ísjÍ - nanř no oropAnsu i "l* rT"v1 

T^kraje je součástí všech vydávaných tiskovin jako isou^rcgramy, vstupenky VIP karty, 
j úvodní slovo v programu závodu uvedena řeč hejtmana kraje, osobní návštěva clenu rady. 
i okolí tratě jsou umístěny bannery KV. , Í.3U Bftce ícrtujd;:s t-iin-.o cfru,J " ̂  k' T " V-?1 '— 

Akce je pořádaná jako nevýdělečná. Případný zisk bude použit k úhradě nákladů spojených 
se startem jezdce ASK v seriálu MČR. 

__ SUTOSKWTKUJS 
V Březníku dne 2.8.2017 *WS 

lli-ÍSEŠS: B5T4SBIllilE8 

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

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Mgr. Ondřej Rází 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail: razl.o@kr-wsocina.cz 
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270 
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Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoStovfch pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží žadatel doMad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce dotoží výpis usnesení ze 
zasedáni zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku aíp.j' 

2. identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst 3, písm. f) 2. 

Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném rejstříku, 
nikoli např. všichni akcionáři. 

U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno za 
družstvo jednat. 

Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně 
např. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí. 

(napf. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obci doloží seznam obci, které jsou v něm zastoupeny atd.). 

Pořadové 
číslo 

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

1 ů o m m  f\UT0km3 f o f c é  £ £ ? u U i K Y  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst) 

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutně znovu přikládat 



3, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst 3, písm. f) 3. 

(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obci, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

%2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

[53 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 

iMAsM AUT0SP0RTKUJ8 NÁtÉSŤMffl OSLAVOU vfiŮi I&W1SÍ70 67574fif§m&233 

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 

Identifikace dle zákona č. 250/2000 Sb. 
(povinná příloha žádosti č. 1) 

Příloha č. 1 

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, písm. f) 1. 

Napište titul, jméno a příjmení plus přiložte výpis ze spolkového rejstříku. 

H'fjN A*iP,NÍb£lC> 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů—§10a, odst. 3, písm. f) 2. 

Viz elektronická příloha. 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §1 Oa, odst. 3, písm. f) 3. 

Irelevantní. 

Datum: J-é3, 2.0 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 

MTOSPtRTKLUB NÁJ/ílsf NAD OSLAVOU . VAČR ÍC: €04 Ig 770 S7574Bfe2nDc23íl 



L 51008-RD7/MSPH 
Fj 149592/2014 

Usnesení 
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Jitkou Miňovskou v právní věci 
navrhovatele: Autoklub'České republiky, Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 
Praha 1, identifikační čísío 00550264, o nárhu na zápis změny u pobočného 
spolku AUTOSPORT KLUB V ACR, Palackého 652, 675 71 Náměšť nad Oslavou, 
identifikační číslo 60418770, do spolkového rejstříku takto: 

Ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 
51008 

se vymazává 

Název: 
• AUTOSPORT KLUB V ACR 

Sídlo: 
Palackého 652, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

se zapisuje 

Název: 
Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 

Sídlo: 
č.p. 238, 675 74 Březník 

Účel spolku: 
Společný zájem členů v souladu se Stanovami AČR 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Název nejvyššího orgánu: 
členská schůze 

Statutární orgán: 
předseda: IVAN RYBNÍČEK, dat. nar, £. června 1954 , r.č. 540605/2146 
č.p. 238, 675 74 Březník 
den vzniku funkce: 24. dubna 2014 

Způsob jednání: 
2a pobočný spolek jedná a podepisuje předseda. 

Ostatní skutečnosti: 
Ve své činností AČR nezasahuje do kompetence a samostatnosti klubů. 

Autoklub České republiky (AČR) 
se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Opletalova 1337/29, PSČ: 110 00, IČO: 00550264, 

spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., Obfenský zákoník, v platném zněni (dále jen „Zákon") 
•zápis ve spolkovém rejstříku KlSslského soudu v Praze, sp. zn. L1219 

REGISTRAČNÍ KARTA SUBJEKTU REGISTROVANÉHO V AČR 

Subjekt registrovaný v AČR je pobočným spolkem jako organizační jednotka AČR ve smyslu Zákona a Stanov 
ACR. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobností AČR. Pobočný spolek může mít práva a 
povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném Stanovami AČR a zapsaném ve veřejném rejstrftu. 

Název subjektu: 

Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 
Skálo subjektu: 

Březník 238, Březník 675 74 
IČO: 

60418770 
Registrační číslo v AČR: 

£M?5 

Členovi výběru 
1. předseda (statutární orgán klubu) 

RYBNÍČEK, Ivan 
bytem: Březník 238, Březník 675 74 
datum narození: 5.6.1954 

2. člen 
ŠIROKÝ, Lubomír 

bytem: Palackého 652, Náměšť nad Oslavou 675 71 
datum narození: 28.6.1954 

3. člen 
CHALOUPKA, Tomáš 

bytem: Smetanova 1023, Náměšť nad Oslavou 675 71 
datum narození: 6.1.1980 

V Praze dne; 30.6.2014 

_ Autoklub České republiky 2 
PaedDr. Roman Ječmínek, prezident AČR 


