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/ Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00529672), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 10.04.2018 14:40:05): 

Smlouva 0 poskytnutí dotace 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
navřená 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 002371.0042 

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 

a 

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
00529672 
Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru 
Česká spořitelna, a.s. 
1120052379/0800 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „ME v softballu mužů 2018", blíže specifikované v žádostí 
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. 

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 (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Či. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta 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 427 500 Kč 
Výše dotace v Kč 400 000 Kč 
Výše dotace v % 93,6 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 6,4 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 27 500 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. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

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 
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Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 7. července 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. 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) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) stravování - rozhodčí a ESF, dobrovolníci a pořadatelé; 
b) oblečení pořadatelé, dobrovolníci; 
c) ceny pro vítěze; 
d) míče softballové; 
e) zdravotní služba; 
f) média - posílení připojení k internetu; 
g) bezpečnostní agentura; 
h) bezpečnostní a požární směrnice; 
i) poplatek Česká softballová asociace; 
j) pronájem TOI TOl. 

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, 
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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 p ísemné 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 ", 

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 1. října 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. 
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položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) 
stravování (pokladna) 
honorář (pokladna) 
ubytování (faktura) 
reklamní prezentace 
(faktura) 
tištěná propagace 
(pokladna) 

dotace 
reklamní plnění 
příjmy ze vstupného 
pnění od sponzorů 
vlastní zdroje 
financování. 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

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

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

(6) čestné prohlášení osobou oprávněnou jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé. 

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 Čl. 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. 

1) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít. 

Čl. 10 
Kontrola 

Čl. 11 
Publicita 
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?) 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 nawww.kr-vysocina.cz/publicita. 

o\ příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle "námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje Vysočina nebo sponzorský vzkaz Kraje Vysočina umístěný na -

pozvánkách, plakátech, vstupenkách, VIP kartách, volných vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí, 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce 

c) oficiální pozvání zástupců Kraje Vysočina, umožnění zdravice zástupců Kraje na 
slavnostním zahájení, volný vstup do VIP prostor pro zástupce kraje, možnost 
účastnit se předání cen vítězům, 

d) poskytnutí 20 ks volných vstupenek pro potřeby Kraje 
v případě zřízení tiskového střediska umístění loga Kraje v tiskovém středisku g) 

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

h) prostor o ploše 10 x 10 m v bezprostřední blízkosti dějiště akce pro umístění 
prezentačních stanů Kraje Vysočina a jeho partnerů a dostatečný prostor okolo 
stanů umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina. Stany včetně aktivit 
promotýmu zajistí Kraj. Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a 
úhradu elektrické energie, 

i) prostor v případné VIP zóně pro prezentaci Kraje Vysočina (např. formou roll-upů, 
prezentačních stěn adt.), 

j) v případě videoprojekce promítání loga Kraje mezi partnery a odvysílání video 
spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

k) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že akce byla podpořena 
Krajem, 

I) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce, 

e) umístění loga Kraje na dresech českého národního týmu, 
g) umístění loga Kraje na oblečení pořadatelů, 
h) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s 
konáním akce, 

i) možnost využití vytyčovací pásky s logem Kraje Vysočina pro vymezení prostor pro 
diváky (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje). 

ČI. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
Důsledky porušení povinností Příjemce 
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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. 

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. 

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Cl. 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. 

ČI. 14 
Závěrečná ujednání 

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

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 

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. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

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 ie 
plnění podmínek této smlouvy. ' ' 

Příjemce 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. 

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. 

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.' 
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9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
30. 1. 2018. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 
2018 usnesením č. 0279/02/2018/ZK. 

V Jihlavě dne 
1 8 -04- 2018 •sj VUvL - h • 'loAH-

MUDr. Jiří Běhouneti 
hejtman kraje 

(za Kraj) 

% 
^ Ledečská ^ 
Havlíčků 

ig. Miroslav Sommel 
předseda výboru 

(za Příjemce) 

Kraj 
o.zKova 
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KUJIP01BZMZC 

ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

zákona 250/2000 Sb. 

KKAJ VYSOČINA u:~i 

j UQíU 
! áňs: 4 i! Ul fl £ w míů Jj m 

] ;t iřstu 

Podle § 10a odst. 3 zákona 260/2000 Sb. lze dotad nnoi-
prosiřmmctvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen žádnJn 1 ~UÍ na ^ktedšížádostí "ň n^UVV*"" t 

a) jmeria a příjmem, datum narození a adresu bydliště žadatel t ^Wvajfór Sr<-~~ 
žadátěf fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikat*'̂  ° , ací nebo návratnou finálí t«-,„ 

b) požadovanou částku, -emmkaun fim)0 osoby, byfo-fjft 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční 
m íinhn v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční' vloomo^' být dosaženo účelu, u nóurařnrfi^-y^u,uupouzit-

i a výši jednotlivých splátek, ns Wmoci i lhůty pro navrácen' „„ t „ 
e) odůvodnění žádosti, cen' Poskytnutých 
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 
" osob zastupujících právnickou osobu s uvedením rrá»nî  

« nndílem v této právnické osobě, důvodu zastoupeni, 2. osob $ podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu 
g) seznam "" 
h) den 
•moc. 

J, V f HVIM- r J r « -• - j 

lam případných příloh žádosti, 
žátaB a podpis osoby zaslupujK 2atfatófe v pf|padé ^ ^ 

Iné moci i plnou 

arfní informace 

Pořádání ME v softballu mužů 
giňC^w 
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce.- doprovodný progiam akce resp. 
návaznou na jiné akc£, vytezek akce 

TJ Jistaa Havlíčkův Brod z.s. oddíl softballu, je pro rok 
2018 pořadatelem ME v softballe mužů na základě 
poverem České Sofíballové asociace. Je to přínos pro 
všechny sportovce, město Havlíčkův Brod a Krai 
Vysočina. Výtěžek z akce bude použit na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním ME. Naše TJ jíž během 10 let 
několikrát porááala ME mužů, žen, juniorů pořádala 
Evropsky pohár, finále ČR 

ĚĚĚĚĚĚ&ĚKšilSlItBil® 
ll^MI#!IlllilIll!i 

25.6,-30.6.2018 

 ̂stá,ů na «*«• 
25.6.2018 zahájení ME a první zápasy ve skupinách 
26.8. — 29.6.2018 další zápasy ve skupinách 
30.6.2018 finálová utkání, vyhodnocení a předání medailí 
J?.djezd mužstev do svých domovů 

IÍWWÍÍIIÍ^®ÍI1ÍÍ!I11I1 Softballový areál TJ Jiskra Havlíčkův Brod z s 
ZZTo t<í°' 580 01 Hav!íčkův Brod • účastníci ME' 
Česka Republika, Dánsko, Belgie, Holandsko, Velká 

SioSkaUtva Ch0rVatSk0' ííálíe' NěmecKo' Švédsko, 

íákfadt? P°řadání ME ~ dotaci P°užiieme ^ úhradu 
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^mm 

^M 
nebytó požádáno, proč, 

Na základě jednání na Kraji Vysočina o možném pořádání 
ME: 2018 a následně US 2019, pan hejtman MUDr. Jiří 
Běhounek vyjádřil snahu Kraje Vysočina o projednání 
možné podpory akce v příslušných samosprávných 
orgánech Kraje Vysočina. Z jiných fondů Kraje Vysočina 
jsme nežádali, pouze město Havlíčkův Brod nám poskytlo 
dotaci ve yýši 155 íis. Kč na ubytováni rozhodčích a 
realizačního týmu. Náklady, kíeré nepůjdou fakturačně 
přes TJ Jiskra jsou ještě v této výši ČSA zaplatí poplatek 
řT za přenosy utkání ve výši 400 tis. Kč, město Havlíčkův 
Brod zajistí kamerový systém v rámci Městské policie ve 
výši cca 60 tis. Kč, TS města Havl. Brodu zajistí každý 
dan svoz odpadu a obden posekání trávy v areáiu a v jeho 
okolí. TJ Jiskra se bude podílet náklady na ME, které 
nelze ihned vyčíslit, a to platba energií, vody apd. 

9ĚŠĚ 

rnU^mSS0SSm^m^ 

Právnická osoba 
1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
2. Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
3 00529672 
4 Právní subjektivita žadatele: Zapsaný spolek 
G Osoba oprávněná jednat jménem společnosti - Ing. 
Miroslav Sommer, statutární zástupce a předseda TJ 
6 Kontaktní údaje {tel: 603296805, email: 
tiiiskrahfa@seznaro. cz. 

Čs sp. a.s. Č.Ú.: 1120052379/0800 

www.jiskrahb.cz 
Zapsaný spolek 

1) Čestné prohlášení o podpoře v režimu De minimis 
2) Doložení prohlášení dle zákona 250/2000 sb. 
3) Výpis z rejstříkového soudu Hradec Králové 
4) Potvrzení o vedeni účtu u ČS.sp. a.s. Havl.Brod 
5) Výpis z katastru nemovitostí 
6) Usnesení z VH a zápis o volbě statutárních orgánů 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
7) Stanovy TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s, 
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CaKOVÝ roqx>č«t *kca: potožfcpyý trxňnhn -

Výdaje 
Příjmy 

Celkem 734.000,- Kč 

j) Vstupné 2 ME 
2) Katering 
3) Dotace města Havl. Brod 
4) Doíace Kraj© Vysočina 

40.0007-
60.000,-

155.000,-
427.500,-

příloha této žádostí, kde jsou podrobné rozepsány 
veškeré výdaje na akci ME 

Celkem 682.500,-Kč 

Rozdíl musíme použít z vlastních zdrojů 
prostředky TJ Jiskra HB 51500,-Kč 

Čolkem 
734.000,-Kč 

IJMsmSS&OMSmŘMšGeotl Kraie 

Použi^ož^ownédptece od Krále —— 
fvýfetNeOžiAŤluífcH^ 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za azev aktivity (výdaje) 

I neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace. ' VýČ8t vMf>'ň - • • • ' * ' výše výdaje 
,aia„,» , v pusHytnutl dotace. ;rf\ výdajů - nákladů, které burtn,, 
mzdové náklady (výdaje) a ostatní ^ 
osobni náklady (výdaje) a náklady v y č £ ^ n u l ^ 1  t é t o  ž á d ™ »  > » ů ž e t e  
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění vjejichptné výš! T̂ XStSiffnhék̂  a to 
organizátora a jeho zaměstnanců v^hu k dotaci Kraje vysíčSránvt l íou ve 

náklady (výdaje) na pohoštění 0#**> 
Stravování lnA 

^ - jt • • • j / -

organizátora ^ iu *.ai > icsu ian 
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 
• penáie, pokuty 
• náhrady škod a manka 
• zálohové platby neuhrazené 

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

Stravování 

Oblečení pořadatelé, dobrovolníci 
VIP obcOr-iíy€.>'ii/ 

Ceny pro vítěze 
Míče softballové 
Zdravotní služba 
Média in 
Bezpečnostní agentura 
Bezpečnostní a požární směrnice 
Popiatek ČSA 
Pronájem TOI TOí 
Blíže: 

100.000,-
40.000,-

35.000,-, 

10.000,-; 
15.000,-

50.000,-

5.000,-

30.000,-

75.000,-

50.000,-

17.500,-

JViz příloha rozpočtu nákladů, kde json 
I jednotlivé položky rozepsány 
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2. 

3. 

Požadovaná výše aotace oa Kiaje 
Vysočina v Kč 

Celkové náklady (výdaje) na aktiviíu(y) 
kíeré bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečné) z dotace od Kraje Vysočina 

427.500,- Kč 

427.600.- Kč 

Výše dotace od Kraje Vysočina v % 

4. 

5. 

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

100 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo I 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

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

427.500,- Kč 

0 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

' ...y, , ^ 4 • / '*"1 

žadatel je povinen dodržet podíl vlastních -
výše uvedené tabulky). prostředku na realizací akce (tj. řádek 4 a 5 

Pokud skutečné náklady na realizaci části akr* nfairMLxt „ 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulkv? íihS— Pffdpokládanou 
tohoto překročení z vlastních prostředků. žadatel (Příjemce) částku 
Pokud budou skutečné náklady na realizací £á*H , 
dotace <řáde* čv 2)> schválený procentní podíl kraje (řádek P™ ?íaf10vení 

ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ } SE MM&M> I& 

3. Bližší informace o akci 

publikum popište pcíssím, telá osob akce osioví/osioviia v rqcofcreftt ]a£á jsjejfc'h-. 
- n » p f , m j a t á *  y a t e ž n a s S ,  míoprity, ;apoď.) 

V "předcházejícím pořadatelství ME mužů, žen, juniorů tyto akce oslovili osoby z celé ČR a ze 
zahraničí, sportovce ze širokého okolí. Na akcích se vystřídalo průběžně během týdne na 2 až 
3 tisíce lidí. Takovéto akce zviditelňují město Havlíčkův Brod Kraj Vysočinu, TJ Jiskru HB a 
ce)ou českou republiku v očích zahraničních návštěvníků. Akce oslovuje lidí v Širokém spektru 

^ — 

ISISlgi ' f ,,e°* 5^"' -V-'" •? O -...r . 
Tyto akce maji velice kladný dopad lokální -safflE- «-•-
celostátní je důležitý pro pohledjzahrgn.řn^h diváků °n pu'r'"" ' n-!í •' ^Vit), 

;r..™ 
Takovýchto akcí již TJ Jiskra Havlíčkův brod oddíl softballu uspořádal několik a vždy s velice 
kladným ohlasem. Pokaždé na takovouto akcí bylí zváni představitelé Kraje Vysočiny, zástupci 
města Havlíčkův Brod, poslanci a senátoři za náš region. 
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, nroaram je zahájení (uvítání účastníků ME na radnici města Havlíčkův Brod), 
vden°zahájení Je kulturní program na softbaliové hřiště {hudba, mažoretky, apd) 

propagac? ^ .^ypenkách, teklamnítíi^ochác 
Propagaci Kraje Vysočina TJ Jiskra zajišťuje na svvrh .„.k. - L 
denících, kabelové televizi HB TV, ve veřejnoprávní telZ^Z stránkách, v regionálních 
bannery umístěny v softballovém areálu a velký banner nfv/2 f^novnich Přenosech 
v tištěných programech, nechali jsme zhotovit desku <s nUn- J tribune> na plakátech 

tento sportomfa^áf Kmie v*so«ira, 

mmm Výtěžek akce ze vstupného bude použit na celkové dorovnání vzniklých nákladů Celá at~ i. 
nezisková ' cmw i® 

Propozice k ME v softballe mužů budou na Kraj Vysočina dodányV^ektronické^oďrór 
později, jakmile budou hotovy od ČSA • UOuv 

'-fr , % ^ A./6/ÍfsAcrZ.-.č & 
V Havlíčkově Brodě dne 25.1.2018 

Ing. Miroslav Sommer \% rp.nn-0í>i '"-"I \^1C:°0^29fitc ét/ 
V*/, 4, Jy 

•- N& -ffíV 

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 Ráz! 
Oddělem vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 

587 33 Jihlava 
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz 
tel.; 564 602 337, mobil: 724 650 270 
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Doložení náležitostí dle zákona i. 250/2000 Sb o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1 Identifikace osob zastupujících právnickou osoba s uvedením právního 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §1Ó&-
odst 3, písm. f) 

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá. jak byl statutární zástupce žadatelů 
d • v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usneseni ze 

zasedání 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 r&jstřiku (tip.)1 

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. J 

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

, , pr§vnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.). 

Pořadové 
číslo 

1 

IČO / datum 
narození 

10 

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní /« , , 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst) v žadateii nemá žádná 

' Pokud žadatel tento doklad doložiljiž v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné 
znovu přikládat 



3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podii a výše tohoto podílu podle zškcnp * 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~ §iOa, odst 3, písm f) 3 ' 

(např. obec/město uvede zastoupeni v organizacích, jako jsou svazek obcí místní akční skunh~ 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společností apod.- právnická tnníS 
podnikající uvede podii v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO ato ) ' 

Pořadové 
číslo 

1 

10 

IČO 
Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

% 2  

případě pokbid^iňifďaíší řádky nebo doložte na samostatném listě 

[X] zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 

právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Ing. Miroslav Sommer 

/*£> -<v\ 

\% r<* 0 Ol "* cJ 
V Havlíčkově Brodě dne 22.1.2018 \*5'® °°s & ó72 £/ % * W'V©/ % 

* pokud není výše podílu-přesně dána, uvedte „nestanoveno" 



Čestné prohlášení žadatele o podpora v režimy efó minimis 

Obchodní Jméno i Jméno Tělovýchovná Jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 

Sídlo / Adresa žadatele Ledečská 3028 , S80 01 Havlíčkův Brod 

IČO / Datum narozeni 00529672 

1, Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

gj kalendářní rok, 
• hospodářský rok (začátek , konec 

2, Podniky1 propojené s žadatelem o podpora 

Žadatel o podporu se považuj® za propojený2 s jinými podniky, pokud I tyto subjekty mezi seboi< 
mají některý z následujících vztahů: v® 
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům-# 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vice než 50 % členů správního řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené $ 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu' 
d) jeden subjekt, který je^ akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
$ dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % 'hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více daižichjjubjektú, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zasMj3éjLSÉ<l.adním_jgaíMa právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřeinélňěS 
("registr osob") v souladu se zákonem č, 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

| předpisů. ______ 

Žadatel prohlašuje, že 

23 ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
• ]eve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

"Obchodní jméno podniku/Jméno a 
nříimení 

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození 

— 

— — 

— 

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č, 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik" 

zi 
Dlli-Ol U H V1 —w— - ' 

' pohledu pravidel podpory de minimis vydané UOHS, 



předcházejících účetních obdobích 

a omm (fúzí sloučením4) př0vzai jmě^ 

Obchodní jméno podrilte? ~ ~~ í Sídlo í Sídlo 
. 

— 
_— , — 

»čo 

— 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 

O i®00 í'ž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu 
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

«i n0VZnikÍ rozdělením {rozštěpením nebo odštěpením5) podniku-. 
n vznikl rozdělením níže uvfidAnóh^ P vznikl rozdělením níže uvedeného podniku; 

Sídlo Obchodní jméno podniku 
IČO 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnutí Poskytovatel 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

Q jsou již zohledněny v Centrálním registru oodnnr m^iáh 
• "*»*** vcentram™ *&%£$£ ZSggfi; 

5. Žadatel níže svým podpisem 

Částka v Kč 

> potvrzuje, Je výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a i*,,, , . 
ajsou Poskytovány dobrovolné-

> se zavazuje k tomu, že v případě změnv oferi •* ' ' 
po skytnutí podpory de minimis bude neprodlenčTwf Ú»ajů v Průběhu administrativního nm™ 
kíeré u něj nastaly; neprodlené informovat poskytovatele dané podpo^ 0 tmS" 

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů t 

d 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 've zněnf p1"? ve sm»slu akona 
_ P' P" 23 Uče,em ev,dence podpor malého 

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o pfeměnsrh - , 
« Viz § 61 zákona 6. 125/2008 Sb. P obchodn,ch společností a družstev, ve znění DQ*w- k , 
s Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. P02děJS'ch předpisů. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo mo"n 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnnfuvfi!effO!kyl0ui® P°dpory de ̂  ro7riS|.,  ̂
<* a 3 0«. 9 narfe.n, e. ,407/2010, a, ,406(2013 , k<*. SSL™ 



rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 o ,w« A * 
a o změně zákona o podpore výzkumu a vývov vlínínř^ vztahů v obia^' veřejné podoo/v 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všech™ , -f P' P' Tení0 souhlas uděluji'soSrí 
po celou dobu 10 íet ode dne udělení soSLu 2árLfie-0bSaŽené vtQ™° pJW 
zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 51 Je 2adatsl vědom svých práv pocite 

! Datum a místo podpisu 22.1.2018 

j Jméno a podpis osoby 
' oprávněné zastupovat 
žadatele 

Ing, Miroslav Sommer 
předseda TJ Jiskra a 
statutární ̂ stupce 

v Havlíčkové Bradě 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

I 

<? % 

i 
* 35£* 

S t/ ť - :  *S'X^ 

7 Sfirávcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č 215/?nru ck -
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a ' 0 uPravě některých vztahů » - . 
„e Kraj vy»oa™.. • yzk™u p. p.. 3*^^ SSJ 



ROZPOČET ME MUŽŮ V snrrRAi.i.^ _ 
—^^^-^MamHmíčKův BROD 

Výdaje celkem 

Předpokládané příjmy celkem 

Návrh na rozdělení mezí subjekty: Kraj Vysočina 

Město H.Brod 

klub Hroši H.Brod 

TJ Jiskra H.Brod 

Výdaje 

1) Ubytování a doprava 

- rozhodčí a ESP 20 míst 

- dobrovolníci a pořadatelé 10 míst 

- rozhodčí, ESF (doprava) 

celkem 

734.000,-

100.000,-

427.500,-

155.000,-

100.500,-

51.000,-

112.000,-

18.000,-

25.000,-

155.000^ .město HR 

2) Mzdové náklady - PPP včetně odvnríň 

- hlasatel 

- statistik 

- obsfuha světelné tabule 

- pořadatelé 

celkem 

6.000,-

6.000,-

6.000,-

50.000,-

Sž.OQQ.-



3) Tiskové a grafické práce k ME mužů 2018 

- výroba plakátů, programů, vstupenky 

-výlep plakátů 

celkem 

10.000,-

2.500,-

12.500.- kiub Hroši Havl.Brod 

41 Slavnostní zahálení 

- seskok parašutistů s vlajkami účastnických států 

celkem 

10.000,-

- občerstvení a upomínkové předměty pro účinkující 10.000,-

20.000,- klub Hroši Havl.Brod 

5) Materiál, pohonné hmoty, drobný materiál, smvkovací síť na antuku 

- pohonné hmoty, smykovací síť na antuku 

- kancelářské potřeby 

- tonery do tiskáren 

- ostatní (nářadí, vápno, antuka...) 

celkem 

6.000,-

5.000,-

5.000,-

35.000,-

51.000.- Ti Jiskra Havl.Brod 

61 Stravování 

- rozhodčí a ESF 20 osob 

- dobrovolníci 30 osob 

- pořadatelé 20 osob 

celkem 

7) Oblečení pořadatelé a dobrovolníci 

- trička lOOks 

- kraťasy 50ks 

celkem 

30.000,-

42.000,-

28.000,-

100.000.-

20.000,-

20.000,-

40.000.-

Krai Vysočina 

Kraj Vysočina 



8) VIP 

- občerstvení čestných hostů 

celkem 

35.000,-

35.000.- Kraf Vysočina 

9) Cenv pro vítěze 

poháry lOks 

10) Míče 

-100ks 

11) Zdravotní služba 

- služby lékařů 

- zdravotní materiál 

celkem 

12) Média 

- internet 

celkem 

10.000.- Krai Vysočina 

15.000.- Krai Vysočina 

40.000,-

10.000,-

52*990*: JKl3ÍVMS0čma 

5.000,-

5^000,- Kraí Vysočina 

13) Bezpečnostní agentura 

- ostraha areálu, noční služba 30.000.- Kraj Vysočina 

14) Bezpečnostně požární směrnice 

- směrnice, školení požárních hlídek, hasicí přístroje 20.000,-

- vybudování únikových a přístupových bran 55.000,-

celkem 75.000.- Kraj Vysočina 



1 tj) Poplatek ČSA 

(licenční poplatek) 50.000,- Kraj Vysočina 

16) Pronájem TOf TOI 

8ks/6 dnř 17.500,- Krai Vysočina 

Předpokládané příimv 

Vstupné 40.000,-

Ketering 60.000,-

celkem 100.000,-

© V rozpočtu nejsou uvedeny náklady za televizní přenosy ve výší 400.000,- Kč (hradí ČSA) 
nebude fakturováno přes TJ Jiskra HB 

« Náklady na mzdy správců, úklid a energii hradí TJ Jiskra H.Brod z běžného provozu 
(předpokládané zvýšené výdaje 25.000,- Kč) - nebude fakturováno přes TJ Jiskra HB 

« Mimo rozpočet zajistí kamerový systém v areálu, sekání trávy a svoz odpadků město 
Havlíčkův Brod (předpokládané náklady 80.000,- Kč) nebude fakturováno přes TJ Jiskra HB 

Rozpočet k Žádosti na Kraj Vysočina pořádání ME v softballe mužů 2018 

V Havlíčkově Brodě dne 25.1.2018 tajemníkTJ iista 

Pavel Mazánek 

Havlfdfc iv Brod 
58(J 01 j r, 



.U:&N:ES,E-N.t. , VALNÉ JEOMÁBY- • 

Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod. z.s. konané dne 16. dubna 2#J»yí 

Na základě přednesených zpráv a diskusních vystoupení a předloženích 
přijímají delegáti Valné hromady toío usnesení : e m*m 

Valuá hromada 

1) schxaiaiš-i ,. rrt srrtik- 7Md a) Zprávu o činnosti TJ za rok 2014 
jj\ zprávu o hospodaření TJ ri& rok 2014 v; 
c) Rozpočet TJ na rok 2015 s vyrovnaným hospodářským výsledkem :]• 
cl) Zprávu revizní komise TJ za rok 2014 

v Nové Stanovy TJ Jislíra Havlíčkův Brod o.s., včetně nového názvu 
Tělovýchovná jednoto JISKRA Havlíčkův Brod z.s. 

"voM* v 

'—~ Výbor TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s. ve složení - Švec Zdeněk, MUDr. 
Klatovský Bohumil, ing. Sommer Miroslav, Mgr. Kadlecová Martina, 
Krajcigr Miroslav, Laštovička František, Mazánek Pavel 

Revizní komisi TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Křehlík Vladimír, Ing. 
Drozdová Alena, Čejka Miloslav 

3> síanovi ; Minimální výši členského příspěvku pro řádné členy TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod z.s. 200,- Kč.  ̂

4) tikládá 

a) Uskutečnit nejpozději do 7 dnů jednáni nově zvoleného výboru a revizní 
komise a za účasti volební komise provést volbu předsedy místopředsedy 
TJ Jiskra a předsedy revizní komise. 

Výbor TJ, revizní komise a volební 
komise 

b) Připravit realizaci II. Etapy bezúplatného převodu majetku TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod - softbalový' areál Flovárenská do majetku a správy 
Města Havlíčkův Brod. 

Výbor TJ a výbor oddílu softbalu • 



•••••i 
rove sehuze TJ- JISKRA Havlíčkův Brod , konané <lne..\"..';201S 

v zasedací místnosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

: 7 členů výboru s hlasem rozhodujícím 
Předseda volební komise z Valné hromady pan Jan Kopecký 
Předseda Revizní komise TJ Jiskra paní ing. Alena Drozdová 

:'Přít0Bffliií: 7 členů výboru TJ Jiskra 
Předseda volební komise z Valné hromady pan Jan Kopecký 
Předseda Revizní komise TJ Jiskra paní Ing, Alena Drozdová 

Na základě usneseni z Valné hromady TJ Jiskra Havlíčkův Brod konané dne 16.4.2015 
bylo nově zvolenému výboru TJ uloženo se do týdne sejít a zvolit ze svého středu 
předsedu TJ a místopředsedu TJ » 

Předseda TJ, místopředseda TJ jsou statutárními zástupci TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
z.s., Ledečská 3028,580 01 Havlíčkův Brod 

%% Spolek jedná a podepisuje a to každý samostatné : 

předseda TJ Ing. Miroslav Sommer 

místopředseda TJ Mgr. Martina Kadlecová 

Ostatní členové výboru zastávají tuto funkci; 
člen výboru MUDr. Bohumil Klatovský 
člen výboru Miroslav Krajcigr 
člen výboru František Laštovička 
člen výboru Pavel Mazánek 
člen výboru Zdeněk Švec 

Zapsala : Kratochvílová Zdeňka člen mandátové komise 

Zápis ověřil: předseda volební komise pan Jan Kopeckýv') 
předseda Revizní komise paaí Sag. Alena fí«fždová fy  ̂Q 

Havlíčkově Brodě dne 16.4.2015 



Z Á P I S  " •  .  ;  V '  V - :  

2 Valné hromady TJ JISKRA Havlíčkův Brod, konané dna 16,4,2815 

v klubovně šachu ve Sportovní hale Havlíčkův Brod 

Poiváno 

Přítomno : 

Omluven© : 

Neomluveno: 

33 delegátů s hlasem volebním 

33 delegátů s hlasem volebním 

0 delegátů s hlasem volebním 

0 delegátů s hlasem volebním 

Na Valné hromadě byl zvolen nový výbor TJ JISKRA Havlíčkův Brod v tomto s|oie„í 

1) frsg. Sommer Miroslav 

2) Švec Zdeněk 

3) MUDr. Klatovský Bohumil 

4) Mazánek Pavel 

5) Mgr. Kadlecová Martina 

6) Laštovička František 

1) Krajcigr Miroslav 

Zapsal: předseda mandátové komise pan Duben PavejT** 

Zápis ověřila : předseda volební komise pan Jan Kopecký ̂ Z t 
předsedkyně RK při TJ paní Alena Drozdová 

v Havlíčkově Brodě dne 16.4.2015 

Havlíčkův 



% 

|ÍÍÍÍ«í:lÍÍfll JlSKftA HB 

fconanná cine 16.4,20fS v© Sportovní haSe Havlíčkův Brod 

B©legSIS_^^B2S 
stolní tenis Malina Vítězslav 

Křehlík Vladimír 
Švec Zdeněk 
Zachariáš Jžrj 
SImsk Tomáš ví 

Kokrdová Lenka 
Trouba Jaroslav s@rm 
Fendrych Daniel 

Brod i na Karel 
Pauíík Václav 

Štěpánek Milan 
Meloun Václav 
Dohnal Pavel 

Koudelka Milan 
Kubala Hubert 

1RA7C^V"T Menšík Petr 
Salivar Petr 
Duben Pavel 

Krajcigr Miroslav 
Fadrný Luděk 
Kopecký Jan 

Čejka Miloslav onen 
klatovský Bohumil 
Bouchner Aleš 

Lanc Bořivoj 
adlecová Martina m . gymna 
Šnelly Ladislav softba 

Venc Jiří 

WaJY , Bukáček Luboš 
osenkranc Václav 

Tůma Josef 
Doucha Jiří UK 

unstika Ondrák Zdeněk 



za softball 
za basketbal 
za házenou 



S T A N O V Y  
Tělovýchovná jednota JSSSCftA Havlíčkův Brod '±M 

ciártek 1. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod z.s. (dále jen „spolek") je spolkem ve smyslu 
ustanoveni § 214 a násl. zákona 5, 89/2012 5b., občanský zákoník. 

2) Název spolku: „TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s.B 

3) Tento spolek je dobrovolným spolkem občanů provozujících tělovýchovu, sport, další těles^Sf-a 
ohvbové aktivity a organizační osvětovou a hospodářskou činnost V TJ se dobrovolně 

sdružují oddíly, kluby a jiné zájmové skupiny (dále jen „oddíly"), které provozují tělovýchovnou, 
sportovní či jinou tělesnou, pohybovou nebo zájmovou činnost ve městě Havlíčkův Brod a jeho 

Spolek je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže 
Dopsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky. 

5} Sídlem spolku je: Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod. 
6) Znak spolku tvoří znak města Havlíčkův Brod v kruhu s modrým okrajem na žlutém podkladě. 
7) Spolek má statut samostatné právnické osoby s působností na celém území České republiky. 
8) Oddíly mohou požádat o vlastní právní subjektivitu. V tomto případě se stávají samostatným 

orávním subjektem, který není ve svazku spolku. Mají však možnost uzavřít se spolkem 
smlouvu o spolupráci a o užívání zařízení spolku. 

článek 2. 

ÚČEL SPOLKU 

1) Hlavní účely spolku: 
a) Všestranná podpora a rozvoj organizované i neorganizované tělesné výchovy a sportu 

v Havlíčkově Brodě. 
b) Vytváření podmínek pro činnost Spolku a jeho sdružených oddílů. 
C) Organizace tělovýchovné, sportovní a případně jiné činnosti. 
dl Pro tělovýchovné, sportovní a další činnosti zajišťuje materiální a technické podmínky, 

ekonomickou základnu, buduje a udržuje potřebná zařízení. 
e) Zajišťuje a podporuje zájmy a potřeby oddílů při jednání s orgány státní správy a orgány 

místní samosprávy. 
yeáe své čteny k dodržování základních etických a morálních pravidel a duchu „fair play", 

g) podporuje vzdělávání trenérů, instruktorů a cvičiteiů jednotlivých oddílů. 



J0 

,~-01 účely spolku: 
Nepomáhá rozvoji sportovního příp, veřejného, kulturního života ve městě a jeho okotf 
Napomáhá a podporuje prevenci proti kriminalitě a sociálně nežádoucím jevům 'u děť a 

„„..neleže. " 
Vede své členy k Šetrnosti k životnímu prostředí. 
Umožnění na základě smlouvy využívání prostor a zařízení spolku jiným organizacím neb-

veřejnosti (fyzickým osobám). 'v 

článek 3= 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

1} Řádné členství: t _ , Ul , , 
a) Členem spoiku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku. 
b O přijetí člena rozhoduje sám spolek nebo příslušný oddíl, který postupuje podle stanov: 

spolku, příslušného tělovýchovného či sportovního svazu nebo dle jeho statutu. 
c) Clen oddílu je zároveň členem TJ. 

ČIP™ sDolku isou ti členové oddílu, kteří splňují podmínky členství a mají uhrazen v daném 
' V minimální výši stanovený Valnou hromadou. 

e) Jednotlivé oddíly jsou povinny předat každoročně Výboru Spolku aktuální seznam členů. 
f) Řádný člen má veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami, právními a interními 

předpisy. 
g) Členská práva řádných členů: 

• práva podílet se na řízení Spolku . 
, účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích, a to podle principu 

ustavení valné hromady, buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; 
v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až 

po dovršení 18 ti let, , , , , „ , , ...... 
e J Ht a voten do všech volených organu Spolku za podmínek těchto stanov; 

v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 ti let. 

2) Přidružené členství: x . 
a) je určeno pro osoby bez členského vztahu k nekteremu z oddílu, 
b) vzniká na základě individuálního rozhodnutí Výboru Spolku, 
c) přidružený člen má veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními 

předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spoiku a 
práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku. 

3) Čestné členství: 
a) čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj 

Spolku či dosáhla významných výsledků na národních či mezinárodních akcích. 
to) O přijetí za čestného člena rozhoduje Valná hromada. 

4) Zánik členství ve spolku: 
a) vyloučením pro porušení povinností člena Spolku stanovených v těchto stanovách, a to 

okamžikem vydání rozhodnutí Výboru spolku o vyloučení člena nebo Disciplinární komise 

spolku v disciplinárním řízení; 
b) vystoupením člena, a to základě písemného oznámení záměru člena Spolku adresovaného 

Výboru Spolku, přičemž toto oznámení je účinné dnem jeho oznámení Výboru spolku, avšak 



pouze v případě, že člen spoiku vyrovnal veškeré své závazky vyplývající.2 jeho Slenstv' w-
Spoiku; " ' 
úmrtí čtena. 

článek 4. 

ORGÁMY SPOLKU 

Orgány spoiku jsou: 
a) Valná hromada spolku 
b) Výbor spolku 
c) Předseda a Místopředseda jako orgán statutární 
d) Revizní komise spoiku 
e) Shromáždění zástupců oddílů spolku 
f) Disciplinární komise spoiku 

článek 5. P: 

VALNÁ HROMADA SPOLKU 

1) Vainá hromada spoiku je nejvyšším orgánem spoiku. 
2) Valná hromada spolku je složená z delegátů všech oddílů starších 18 ti iet. 
3) Zasedání Valné hromady spoiku musí být konána minimálně 1xza rok. 
4} Zasedání Valné hromady spolku musí být svoláno, požádá-ti nejméně 2/3 Shromážděni 

zástupců oddílů, popřípadě Výbor spolku nebo Předseda spolku. Toto zasedáni Valné 
hromady spolku musí být konáno nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. 

5) Valná hromada je shromáždění delegátů oddílů v počtech stanovených výborem TJ na 
základě matričního klíče (viz. vnitřní předpis spolku). 

6) Valná hromada zejména: 
a) Rozhoduje o vzniku a zániku spolku, v případě jeho zániku rovněž o majetkovém 

vypořádání. 
b) Rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku. 
c) Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku. 
d) Volí Výbor spolku a Revizní komisi spolku. 
e) Rozhoduje o vyloučení oddílu z TJ v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem. 
f) Rozhoduje o přijetí nového oddílu. 
g) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet 

spoiku na daný rok. 
h) Stanovuje hlavní účel spolku a směry jeho činnosti pro období do dalšího zasedání 

Valné hromady. 
i) Schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku a jiné vnitřní předpisy spolku. 
j) Schvaluje pracovní (zaměstnanecké) pozice spolku, jejichž náplň činností je upřesněna 

ve vnitřním předpisu spolku. 
7) K platností usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu většiny z pozvaných delegátů 

s hlasem rozhodujícím. 



článek 6, 

VÝBOR SPOLKU 

1) Výkonným orgánem Valné hromady spoiku je Výbor spolku, který zabezpečuje plněni úHgfů 
spoiku v období mezi zasedáními Valnými hromadami. 

2) Volební období Výboru spolku trvá 4 roky, 
3) Výbor spolku rozhoduje o věcech, které nejsou výlučně v pravomoci Valné hromady, přičemž 

Valná hromada si může vyhranit právo rozhodnutí i v jiných otázkách, 
4) Výbor spoiku plní zejména tyto úkoly; 

a) Zabezpečuje plněni Usnesení Valné hromady spolku. 
b) Organizuje a řídí hospodářskou činnost spoiku. 
c) Připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavnímu účelu a 

směrům činnosti Spolku. 
d) Rozděluje dotace a příspěvky získané od státních nebo jiných organizací a instituci. 
e) Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku v souladu s usnesením Valné 

hromady spolku a s posláním spoiku. 
f) Spolupracuje se sportovními svazy a organizacemi pro zabezpečení svých jednotlivých 

oddílů spolku. 
g) Zabezpečuje operativní spolupráci spolku se státními orgány, místními orgány, podniky, 

ostatními spolky, jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci. 
h) Zabezpečuje koordinaci a součinnost s ČUS pro zabezpečení činnosti spolku. 
i) Rozhoduje o finančních příspěvcích oddílům spolku. 
j) K zabezpečení činnosti spolku vytváří pracovní (zaměstnanecké) pozice. 

5) Výbor spolku je výkonným orgánem společných zájmů všech oddílů sdružených ve spolku. 
6) Výbor spolku tvoří sedm členů zvolených Valnou hromadou v „tajných volbách" a dále, všichni 

s hlasem rozhodujícím. 
7) Zvolený Výbor spolku si zvolí ze svého středu Předsedu spolku a Místopředsedu spolku. 

Předseda a Místopředseda zastupující spolek každý samostatně a podepisují jménem spolku 
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. 

8) Výbor spolku je „usnášeníschopný", je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
9) Četnost jednání Výboru spolku je upřesněna vnitřním předpisem spolku. 
10) Navrhnout kandidáta do Výboru spolku má právo každý oddíl - z řad svého oddílu nebo jiného 

oddílu. 

článek 7. 

REVIZNÍ KOMISE SPOLKU 
1. Revizní komise je orgánem spolku, který kontroluje činnost spolku, dodržování stanov a 

vnitřních předpisů spolku a hospodaření spolku. 
2. Revizní komise Spolku má 3 členy, které volí Valná hromada Spolku v „tajných volbách" na 

dobu určitou. 
3. Volební funkční obdob! revizní komise spolku je na 4 roky. 
4. Revizní komise si zvolí předsedu ze svých třech členů zvolených Valnou hromadou spoiku a 

to za účasti předsedy volební komise z Valné hromady spolku. 
5. Navrhnout kandidáta do Revizní komise spolku má právo každý oddíl - z řad svého oddílu 

nebo jiného oddílu, 
6. Z každé kontroly prováděné Revizní komisí spolku jsou předseda a členové revizní komise 

spolku povinni provést zápis. 



článek 8. 

ODDÍLY SPOLKU 

1} Oddíl spolku je organizační jednotkou spolku, která sdružuje Jednotlivé /w. ' w-
k danému druhu sportu. ' ' ny podle příslušnost! 

2) Oddíl spolku nemá samostatnou právní subjektivitu. 
3) Každý oddíl spolku má oprávnění navrhovat kandidáív * rad «, . 

spolku a do Revizní komise spolku. * ' ***** <*~ spolku * Wt«ť 
4) O vzniku nebo zrušení oddílu rozhoduje Valná hromada spolku 
5) Podmínky činností a fungování každého oddílu může w , 

vs vnitřním předpisu spolku. UP'eSmna Valnou spolku 
6) Oddíl mající vlastní (samostatnou) právní subjektivitu, uzavře se Soolkerr «m.r 

spolupráci a o užívání zařízení Spolku. sm.ouvu o 
7) Od díly nemohou nabývat majetkového práva a zavazovat se jménem sočíku 

8> v°po?admní spoTu" * finanČn' Pf* ̂  spolku rleb0 

článek 9. 

SHROMÁŽDĚN! ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ 
1) Shromáždění zástupců oddílů je orgán, ve kterém jsou delegováni zástupci reprezentující 

jednotlivé oddíly spolku, pověřeni členy oddílu jednat za tento oddíl. 
2) Zasedání Shromáždění zástupců oddílů spolku s Výborem spolku se koná minimálně 1x ročně 

nebo požádá-li o něj min. 2/3 Shromážděni zástupců oddílů spolku nebo Výbor spolku. 
3) Každý zástupce oddílu je povinen postupovat informace a požadavky vyplývající ze zasedání 

uvedené v článku 9. odst. 2 členům oddílu, který zastupuje. 

článek 10. 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE SPOLKU $ 

1) Disciplinární komise je sestavována pouze v případě potřeby projednání a vyřešení 
' jakéhokoliv deliktu týkajícího se spolku. 

ox ntecinlinámí komise se řídí „Disciplinárním řádem", který schvaluje Valná Hromada spolku a 
může být součástí vnitřního řádu spolku. 

3) Disciolinární komisi sestavuje Výbor spolku z funkcionářů nebo členů spolku. V případě vedení 
disciplinárního řízení proti některému z členů Výboru spolku sestavuje disciplinární komisi 
Předseda spolku. 

4) Disciplinární komise je min. 3 členná podle závaznosti řešené záležitostí. 
5) V případě potřeby odborného vyjádření a pomoci může být k disciplinárnímu řízení přizvána 

externí osoba na nebytně nutnou dobu, která nemá rozhodovací hlas v rozhodnutí 
v disciplinárním řízení. 

8) Disciplinární komise spolku projednává a resi veškeré provinění vůči spoiku a jeho činnosti 
nebo činnosti funkcionářů, případné porušení zákona a protiprávního jednání souvisejícího se 

7} Zkaždého disciplinárního řízení musí být proveden zápis. Případné rozhodnutí musí být 
podepsané všemi členy Disciplinární komise spolku. 



číánek 11, 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPGFCJ# -• 
1. Zdrojem majetku Spoiku jsou zejména; 

a) Příspěvky čienú spolku bez členského vztahu k oddílům 
b) Příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
c) Příjmy z vlastní hospodářské činností 
d) Příspěvky a dotace od sportovních svazů 
e) Státní příspěvky a dotace od ČUS a jiných organizací a institucí 
f) Majetek převedený do vlastnictví spolku jako nástupnické organizace ČUS a to na 5*1^* 

její vlastní žádosti podle stanov ČUS 
2. Majetek je ve vlastnictví spoiku jako celku. 
3. Oddílům spolku může být majetek svěřen do užívání, pokud jej potřebuje k zabezpečení své 

činnosti. 
4. Nemovitý majetek je výhradně majetkem spolku. 
5. Kromě majetku ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit se státním Jin 

jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření nebo, který mu DVÍ 
užíváni, provozování popř. hospodaření. ' 'W 

8. Spolek má pouze jednu pokladnu, společný bankovní účet a společné účetnictví 
7. Hospodářská činnost spolku je řízena vnitřním předpisem schváleným Výborem spolku 
8. Spolek prostřednictvím Výboru spolku organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými í 

právnickými osobami. y 

9. Příjmy plynoucí z hospodářské činností rozděluje Výbor spolku s přihlédnutím 
k činnosti, potřebám a zájmům spolku a jednotlivých oddílů. 

10. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy 
11. Rozdělení pravomoci ve věci disponování s finančními prostředky určí Výbor spolku mea 

Výbor spolku, Předsedu spolku, popřípadě Místopředsedu spolku. 

článek 12„ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI ^ 
Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě spoiku dne 16. dubna 2015 a ruší se jimi 
předcházející stanovy spolku ze dne 29. března 2007 registrované Ministerstvem vnitra ČR 
dne 12. dubna 2007 pod číslem VSP/1-1923/90-R, a účinnosti nabývají dnem jejich schváleni 
Valnou hromadou spolku. 
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 
těchto stanov. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného 
ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či 
nevykonatelnému ustanovení. 

V Havlíčkově Brodě dne 16,4.2015 
předseda TJ JISKRA Ing. Miroslav Sommer 

místopředseda Ti JISKRA Mgr. Marina Kadlecová. 
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Výpis 
ze spoikového rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl L, vložka 9119 

Datum zápisu; 
Datum vzniku: 
Spisová značka: 
Název; 
s?dio7'_ 
SdentiftečníCísto:^ 
Právní forma: 
ůěeiT 

1, ledna 2014 
13. července 1990 
L 9119 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
005 29 672 
Spolek 

- všestranná podpora a rozvoj organizované i neorganizované tělesné výchovy a 
sportu v Havlíčkově Brodě, - vytváření podmínek pro činnost spolku, - organizace 
tělovýchovné, sportovní a případně jiné činnosti, - pro tělovýchovné, sportovní a 
další činnosti zajišťuje materiální a technické podmínky, ekonomickou záHadnu 
buduje a udržuje potřebná zařízení, - zajišťuje a podporuje zájmy a potřeby 
oddílů při jednání s orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zai»Sť«jjs a 
podporuje potřeby oddílů při jednání s orgány státní správy a orgány místní 
samosprávy, vede své členy k dodržování základních etických a morálních 
pravidel v duchu "fair play", - podporuje vzdělávání trenérů, instruktorů a cvičiteiů 
jednotlivých oddílů. _ 

Název nejvyššího 

orgánu: 
Statutární orgán - výbor: 

Předseda výboru: 

valná hromada 

Ing. MIROSLAV SOMMER, dat. nar. 6. listopadu 1965 
Novotnův Dvůr 111, Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Místopředseda 
výboru: 

Člen výboru: 

Mgr. MARTINA KADLECOVÁ, dat. nar. 20. září 1966 
Zahradnického 3315, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

MUDr. BOHUMIL KLATOVSKÝ, dat. nar, 19. června 1957 
Nad Parkem 3396, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku členství; 16. dubna 2015 

Člen výboru: 
PAVEL MAZÁNEK, dat. nar. 25. dubna 1955 
č.p. 157, 580 01 Veselý Žďár 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Člen výboru: 
FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA, dat. nar. 30. března 1962 
Terrnesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Člen výboru: 
ZDENĚK ŠVEC, dat. nar. 17. února 1961 

Údaje platné ke dní: 4. října 2017 06:14 1/2 



odtííi t, vložka 9119 

Sídliště Pražská 2849, 580 01 Havlíčkův Brod 
_ _ Den vzniku členství: 16, dubna 2015 
Člen výboru: ' " ; 

MIROSLAV KRAJCiGR, dat, nar. 9, května 1970 
Mrzkovice 9, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Pen vzniku členství: 16. dubna 2016 

Počet čtená:" 7 * — 
Zpwsob jednání;" Špetek zasfupuje ve všech věcědrsi^^ 

výboru. 
Revizní komise: ~ ' 

Předseda revizní 
komise; 

ing. ALENA DROZDOVÁ, dat. nar, 15. srpna 1962 
Žižkov i! 3140, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Člen revizní komise: — 
MILOSLAV ČEJKA, dat. nar. 23, října I960 !!§ 
Prokopa Holého 3358, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Člen revizní komise: " 
VLADIMÍR KŘEHLÍK, dat. nar. 26. června 1943 
Ledečská 2983, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku členství: 16. dubna 2015 

Počet členů: 3 — 

Údaje platné ke dni: 4. října 2017 06:14 2/2 

I 



e-mail: 

Váš clopís značky i ze cíne; 
naše značka (uveďte v odpovědi)' 

vyřizuje / linka: / 

'Tímto potvrzujeme, že TJ Jiskra Havlíčkův Brodz.s. (IČO-Ofí^a^r, , , 
0/ Havlíčkův Brod) má u České spořitelny, a.s nobočka Hnvíířb * ' ^fJecská 3028,-

č. 1120052379/0800. " a Ha*ll<-kav liroti, vedený firemní účet 
Toto potvrzení se vydává na žádost klienta. A 

Josef Novák, bankéř pro podnikatele 

&sR#:spbřpÍnŠi;W;š;,í fehá^QÍŇácjitótó;l929/62 ČŠ6-Í4j) v ; V' 
©ěsisK^sbúáeriv^ 

3:1'é03OSjzOii 



í ^ l\.. ̂  
WířXS: 2á KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

^'/V : px^ k datu^L^MTJWiOO;^ 
^31: 0b6C: 560414 Havlíčkův Brod 

• •  7?p}. 
ss&íťitizémít 637SÍW.j^*Í'Í^v''Bxi<ÍKÍ'' . List vlastnictví: 5690 • _.. 
VV;:";V V kat- ů a e m l  ,  ̂ l e ž e n y  v e  d v o u  č í s e l n ý c h  ř a d á c h  •  ( S t .  -  ^ t a v a b n í  p a r c a l ^  

pT~yiastnikf jiný oprávněný• _ íMtíl 
Vlastnické právo 

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
Ledeoská 3028, 56001 Havlíčkův Brod 

00529672 

B Nemovitos 

Pozemky 
,, Parcels J/j/měra [m2] Druh pozemku_ Způsob využiti Způsop_ochrany 

St. 3231 756 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí je stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 2848, obč.vyb. 
Stavba, stojí na pozemku p,c..' St, 3231 

St. 5603 54 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Na pozemku stojí stavba: Havlíčkův Brod, c.p, 3500, obe.vyb, 

St, 6669 201 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Na pozemku stojí stavba: Havlíčkův Brod, c.p- 3028, obč.vyb. 

St. 7734 68 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí je stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 4069, obč.vyb . 
Stavba stojí na pozemku p.č.t St. 7734, St. 7735, LV 10001 

552/1 1646 ostatní plocha sportoviště a 
rekraacm plocha 

557/2 2973 ostatní plocha sportoviště a 
rekraacm plocha 

2043/4 653 ostatní plocha manipulační 
plocha 

Stavby <• ' ' 

Typ stavby 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany 

Havlíčkův Brod, č.p. 3028- obč.vyb. 

Havlíčkův Brod, 'č.p. 3500 obe.vyb. 

Havlíčkův Brod, č.p. 3820 obč.vyb 
bez čp/čs obč.vyb 
bez čp/če obč.vyb 
bez čp/če obč.vyb 
bez čp/če obč.vyb 
bez; čp/če obč.vyb 

31 Jiná práva' - "b&z zápisu 

St. 3967/4, LV 10001 
St. 6669 
St. 5603 
St. 5604, LV 6000G 
St. 7084, LV 10001 
St. 5572, LV 10001 
St. 7081, LV 10001 
St. 7082, LV 10001 
St. 7083, LV 10001 
St. 7085, LV 10001 

C Omezení vlastnického práva 

Typ vztahu 
Gprá vněji í pro Po vínnost k • 

o Zástavní právo smluvní 
l ý & y ý š x  9 ,  500.000,— Kč dle smlouvy o poskytnutí investiční: :d«tac© z- rozpočtu: měate i i©: 
dně ; 2'S;3:2002'' 

V-67/2005-601 HávixSkův Brod,,"; Hsvlíckwo Parcela: St. 6669 . . \ 
';.-náiaest£ Š7>;-i 58G01' Havlíčkův Brodv Stavba: Havlíčkův. Brod,: • c.p, . 3028 V-67/'Z005"60í 

:  ; m / x č ů i : : . Q O Ž 6 Í i á 9  ,  .  '  '  "  ;  V . '  :  " ' . x . - . - ' - V - ; - '  ; v V " ' " v : V  
•••. .Weanoyifcosti. J-sou. 

Katastrální 
v-.ůzemnim obvodu, ve ktezSm vykonává státní-.správu, katastru nemovitosti 
£ iířšá'-príi: Vysočina, :Kaé«štkéiái- přacdvi-Sé&^H^iaiékánf';tíSo«f'-- kfijis:. 601.' 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Pír~ prokazujíc! stav evidovaný k datu 01.01.2017 00:00:00 

®SI;v'C%0631 Havlíčkův Brod Obec: 568414 Havlíčkův' Brod 

P* 637823 Havlíčkův Bread List vlastnictví: 5690 

území jsou pozemky vedeny v& dvou číselných řadách <St. « stavebná parcela'?' 

•</X t '3-
wnériíJ>J_Z - Povinnost k 

liBa^rta Smlouva o zřízeni zástavního práva podle obč,z, ze dne 07.01.2005. Právní účinky 
' vkladu práva ka dni 10.01.2005. 

V-67/200S-60I 
Wřadí k datu podia právní úpravy účinné v době vzniku práva 

0 věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
zařisení distribuční soustavy v rozsahu geom. plánu č. 5998-671/2009 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická Parcela: St. 3231 Z-12549/2010-601 
$74/8 Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín: RČ/IČO: 24729035 

r i ti na Sffllouva o zřízeni věcného břemene - úplatná ze dna 27.08.2009. Právní účinky 
""S vkladu práva ks dni 16.09.2009. 

V-4561/2009-601 
'f-f-ina Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí a 

ohlášeni ze dne 15.11.2010. 
Z-12549/2010-601 

P o ř a d í  k datu podle právní úpravy účinné v doba vaniku práva 

D~ " Jiné zápisy 

Typ vztahu 
Oprávnění pro •. Povinnost k 

o Změna výměr obnovou operátu 

Parcela: 2043/4 2-9367/2010-601 

Plomby a' upozornění ' - Bez zápisu 

B" Wahývací tituly a jiňé^po3ÍOa3y~žápIsu 

Listina 
o Smlouva (dohoda) VI 2830/1998 o převodu vlastnictví „ • .. , 

9 .10 .1998 ,právní účinky vkladu vznikly dnem s.jj iggg3 nemovitostem z® dne 

POLVZ:1336/1999 

Pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z s . 
3028, 58001 Havlíčkův Brod ' Ledoc3ka 

o Osvědčení notáře o prohlášení NH 75/2000 z© dne 1S.3 2000 

POLVZ:537/2000 

Pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z s 
3028, 58001 Havlíčkův Brod z.s., Ledacska 

° 6°SSonÍ rOZh°dnUtí 2003/1990 ** <»n* 20.3,1990 čj . výst. /579/90 

m-i' ' u , . . ^ . POLVZ: 942/2000 
• / ?*<>'• Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod r « T . « , 

3028 ,  58001  Havlíčkův Brod ' Led®Gska 

•o Protokol o předání a převzetí majetku státu izák č 290/?nn? ze dne 11.12.2002. izas.c.290/2002 Sb.) účinnost ke dní 1.1.2003 

~~~ w5Sp-t'ii"o5ti jšolT ~— 

Z-101336/1999-601 

RČ/IČ0: 00529672 

Z-100537/2000-601 
RČ/IČO: 00529672. 

, právní moc dne 

E-100942/2000-601 

RČ/IČO: 00529672 



VÝFXS:' £;• KEMOVITOSTX 
profcas(naj£ci stav1 datu 01.01.2017 00:00:00 í; 00:00 • v 

V x, , - . v." Obec: 568414 Havlíčkův Brod • CZ0631 HavXiokw Brod ; ; •v-.'':VvC 
637823 Havlíčkův Broď ' "' •' List vlastnictvl: 5690 

. . : říaplwch řadách <St. ~ stavební parcelal-UÍ8B1 3sou pozemky ýadéhyy8',^0^ <3iaeJ" y „— 

§P- Z-52/2003-601 

©lovýcshovná jednota Jiskra HatliSkův Brod z.s. , Ledeč ská RČ/IČO; 00S29672 
ggy 3028, 58001 Havlíčkův Brod 

|4<i Kolaudační rozhodnutí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě oj . :ST-1251-1/2002 /Pa ~ 
- přístavba se dne 16-09.2002. Právní moc 3c© dni 16.09.2002. 

' * Z-6291/2003-60i 

H|:fPro: Tělovýchovná jodnota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. , Ledečská RČ/IČO; 00529672 
3028.,, 58001 Havlíčkův Brod 

§:<?;:Kolaudační rozhodnutí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě č,]. ST-1240/20Q5 /soch se dna 
fK 18.11.2005. Právní moc ke dni 09.12.2005. 

Z-3412/20G6-601 -> 

Pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledočská RČ/IČO: 00529672 
3028, 58001 Havlíčkův Brod 

F Vztah boniiovaných "půdně ekologických jednotek (BPBJ} k parcelám - Bez zápisu 

Nemovitostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: 

Katastrální úřad pxro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601. 

Vyhotovil: Vyhotoveno: 01.11.2017 09:02:36 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod 
Havlová Hana / 

Podpis, razítko: 'flfejf, Řízení PŮ: 

i-
:̂0ÍŠ ^ 
v-" V<:\ n 
f A. 

Katastrální úřad pro Vysočinu 
KP HAVLÍČKŮV BROD 

Dne; -1 11, 2017 

byl správní poplatek uhrazen 
v hotovosti 

ve výši... Kč 

Nemovitosti jsou v., ůz-!ihním~oi)vč3arve'Scteréži vyžeiiávé st'jcfti správu kůtasirtt nemovitosti 5a 
Katastrální účacj ps0 vysočinur Katastrální pracoviště Batrli&kínr B.st?ár ettl-



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Hsvlíčktiv Brod 
Pof. 6. vitíimacs 10075/2017/4/Pe 
tento ťiplnýíá šásSaisy# Ofšs sopis ohsshuiits 3 
souhlasí fatten* 8 předloženou feSnou, i níž byl/a pořfeea/aa teto listina jepjvopfeas)' 

8-iisínoB 
o-z-a^^yasé-k^ysr-j^ffsftWRWflíĎ 

obsahujícím 3 strni. 
Listina, z níž je vidimovaná ííslína pofawnptutnfr íieobsahsijs 
všdítfříný zajišťovací prvek, jenž js součástí oMu právního významu této listiny 
V Havlíčkově Brodě m 06.32.2017 
Jméno/a a přijrnsňí ovéřujici weby, které vkSmaoí provecřia: 
Hsiia Pstrů 

a® 


