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Název dokumentu: Poskytnutí dotace, pořádání MČR mládeže v rapid šachu, ID
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Adresát: TJ Žďár nad Sázavou z.s.

Smluvní částka: 1) 50000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 23.7.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 27.6.2018

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 27.6.2018 ■ '''
Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová ■QA 407f

Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 27.6.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner /U lofj

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová Zity
Poznámka:
Subjekt (IČO: 00547492), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: benes, datum ověření: 27.06.2018 14:04:52):

Poskytnutí dotace, pořádání MČR mládeže v rapid šachu, ID PR01971.0020

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 50000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 
UZ:000000310

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).



KUJIP01C4JFF
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 PR01971.0020)

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

a

TJ Žďár nad Sázavou z.s.
se sídlem: Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad

Sázavou
IČO: 00547492
zastoupen: Mgr. Pavlem Veselým, předsedou a Mgr. Miloslavem Strakou,

místopředsedou
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1622154359/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje 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 s podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat 
výši vlastního podílu.

Celkové náklady akce 120 000 Kč

Výše dotace v Kč 50 000 Kč

Výše dotace v % 41,66 % z celkových nákladů na akci

Maximální výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů akce uvedenou 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedená v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží.

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

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci akce není možný. 
Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a 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.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nej později do 30. 11. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 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 nejpozdějí do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí1
a) náklady na dopravu,
b) náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství,
c) náklady na rozhodčí,
d) náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem atd.),
e) náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové prezentace,
f) nákup materiálu a služeb, pohonných hmot a energií,
g) odměny pro účastníky.

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. Výdaje za nákup alkoholických 
nápojů není možné zahrnout do nákladů.

6) Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidencí podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující

!l 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, paragony,
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účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01971.0020“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nej později do 30. 11. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30. 11.2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

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

archivovat tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
(faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a 
zaúčtování, prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

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

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

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem.
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2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

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

4) Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
5 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce,
c) pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, zajištění 

úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
e) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce,
q) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video 

spot 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.

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Cl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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2) Smluvní strany se dohodly že uveřejněni této smlouvy v informačním systému veřeiné správy - Registru smluv zajistí Kraj. y u vereJne

S) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle teto smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940 JSk
benes.z@kr-vysocma.cz. ^ e mai1-

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

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

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
30. 5. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 
usnesením č. 1231/19/2018/RK.

V . ........ dne

Mgr. Pavel Veselý 
předseda

1 3, 07. 2018
V Jihlavě dne....................

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

Mgr. Miloslav Straka 
místopředseda

čížkova 57, 587 33 Jihlava
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Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství Č^Evmnv 1 
světa ve sportovních disciplinách ’ roPy a

ŽÁDOST O DOTACI
NA POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍHO MISTROVSTVÍ

<).y

Evidenční číslo žádostí.
(žadatel nevyplňuje)

Název mistrovství

Žadatel
(úplný název dle dokladu o
právní subjektivitě a sídlo)

Statutární zástupce

(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail)

Kontaktní osoba

(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail)

ICO žadatele

Bankovní spojení žadatele
(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

[ Celkové uznatelné náklady
! na pořádání mistrovství

P5M f

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018
TJ Ždár nad Sázavou z,j

Jungmannova 1495/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mgr, MILOSLAV STRAKA, místopředseda a statutární 
zástupce

+420 604 600 898, tajemnik@tizdarns.cz

ng. Vladislav Obúrka, předseda oddílu šachu, + 420 
731 621 663, oburkav@gmail.com

00547492

Česká spořitelna, 19-1622154359/0800

120 000 Kč

(Požadovaná výše dotace

! (+kolik tvoří procent z celk,
| uzn, nákladů mistrovství)

50 000 Kč (42 %)



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování mistrovství 
Krajem Vysočina)

Chceme vytvořit co nejlepší podmínky pro uspořádání 
této vrcholné mládežnické akce, která má dlouholetou 
tradici,

V minulém roce akcí hostil Most, rok předtím Klatovy, 
MČR je vždy svátkem pro pořádající město i kraj. 
Šachový oddíl Žďár nad Sázavou je významným 
oddílem v Kraji Vysočina. Hráči našeho oddílu v této 
soutěži pravidelně startují.

Ještě nikdy tuto akci nepořádalo město v našem kraji, 
což chceme změnit.

Přispějeme tím nejen k zviditelnění našeho města Žďár 
nad Sázavou, ale celého Kraje Vysočina,

'Otové skupiny Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže je určeno pro

(kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno)

nejlepší hráče šachu v celé republice ve věku do 14 let.

Právo účasti; Chlapci (H) a dívky (0) splňující kritéria 
postupu:

Kategorie H14 a D14 - ročník narození 2004 a mladší 
Kategorie H12 a D12 - ročník narození 2006 a mladší 
Kategorie H10 a D10 - ročník narození 2008 a mladší

Pro trenéry, doprovod a další zájemce je vypsán 
otevřený OPEN turnaj, kam se může přihiásit každý, 
kdo je registrován v Šachovém svazu ČR, bez rozdílu 
věku a výkonnosti.

Celkem se dá předpokládat cca 500 účastníků.

Stručný popis mistrovství Na tento turnaj má právo startu vítěz kvalifikačního 
turnaje dané kategorie z každého kraje + další 
dosazení dle výkonností a počtu registrovaných 
šachistů v jednotlivých krajích.

Na závěrečném turnaji je obsazeno celkem 6 turnajů 
v hlavních kategoriích chlapců a dívek (H10, H12, H14,
D10, D12, D14). Celkový počet hráčů v těchto
6 kategoriích se pohybuje kolem 200.

Dále je vypsán i OPEN turnaj pro ostatní hráče 
(trenéři, vedoucí oddílů, rodiče a další šachisté). Každý 
jednotlivý turnaj se hraje zvlášť, tedy potkávají se hráči 
ve svých kategoriích.

Tempo hry všech turnajů je 2 x 20 min. na partii 
s přídavkem 3 vteřiny za provedený tah. Turnaj končí 
po odehrání 9 kol.



První tři hráči v pořadí získají medaile a diplom.
V každé kategorii bude věcnou cenou odměněno 
prvních pět hráčů. Každý účastník obdrží hodnotný 
pamětní list.

Součástí mistrovství bude i bohatý doprovodný 
program - prohlídka památek města a okolí, kulturní 
vystoupeni, využití relaxačního centra ve městě apod.

Cíle mistrovství V rámci realizace Mistrovství ČR chceme uspořádat

(čeho chcete v rámci
realizace mistrovství 
dosáhnout)

kvalitní turnaj v Kraji Vysočina, který pro něj bude 
přínosem po sportovní i kulturní stránce - propagace 
šachu na Vysočině, využiti kulturních, ubytovacích 
a stravovacích zařízení v regionu.

V turnaji chceme uplatnit dlouholeté zkušenosti 
s pořádáním série rapid turnajů ve městech po celém
Kraji Vysočina, které pro mládež pravidelně pořádáme 
pod názvem Ligy Vysočiny mládeže. Využijeme přitom 
našich kvalitních rozhodčích, trenérů i organizačních 
pracovníků a ukážeme, že i v Kraji Vysočina umíme 
uspořádat turnaj na vrcholné republikové úrovni.

Dalším citem je přinášet rychlé informace o turnaji, za 
tím účelem využijeme vlastní a webové stránky a 
stránky šachového svazu, partie budeme přenášet 
online.

Díky propagaci turnaje v médiích dojde ke zviditelnění 
Kraje Vysočina na veřejnosti.

V neposlední řadě očekáváme nárůst zájmu rodičů 
a dětí o šachovou hru, jejímuž rozvoji se v našem 
oddíle cílevědomé věnujeme.

Časový harmonogram 
realizace mistrovství

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže proběhne 
v termínu 8.-9. 9. 2018. Od 7, 9, 2018 bude možná

(začátek, průběh a konec 
mistrovství)

prezence a ubytování.

Bude mu předcházet příprava turnaje, po jeho 
ukončení proběhne vyhodnocení a zpracování 
závěrečné zprávy.

Časový plán:

květen až září 2018 - příprava turnaje (zajištění 
hracího sálu, ubytování, materiálu, věcných cen, 
propagačních materiálů, rozhodčích apod.)

Pátek 7. 9, 2018



od 16. 00 příjezd účastníku, ubytování, prezence

Sobota 8. 9. 2018 až neděle 9. 9. 2018 - vlastní turnaj

Září až listopad 2018 - vracení zapůjčeného materiálu, 
vyhodnocení turnaje, závěrečná zpráva

Celkový rozpočet mistrovství
(povinná příloha žádosti č. 1)

Celkové příjmy na financování mistrovství:

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
Příjmy zajištěné žadatelem 70 000 Kč

50 000 KčDotace od Kraje Vysočina ....—

120 000 Kč

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kčí:

rpocfrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
cestovné ““““ 3 000 Kč
náklady na ubytováni a stravné rozhodčích, pořadatelů, osob 
zajišťujících online přenos

6 400 Kč

náklady na odměny rozhodčích ....... — 9 600 Kč ......
naklady na provozní zajištění mistrovství (pronájem sálu, online 
přenos, poplatky ELO)

61 000 Kč

náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové 
prezentace

5 000 Kč

nealkoholické občerstvení 3 000 Kč
nákup materiálu a služeb ......~ 6 500 Kč
poháry a medaile .... 6 500 Kč
odměny pro účastníky .... ........ . 19 000 Kč
Celkem ~ ■ 120 000 Kč

íí^IM2^éJSQšÍĚMélÉĚMáMiMĚlá.P.íánujete financovat z dotace Kraie

Popis nákladů: Požadovaná
Částka:

náklady na provozní zajištěni mistrovství (pronájem, online přenos) 19 000 Kč
odměny pro účastníky 19 000 Kč
poháry a medaile ~ ..... 6 000 Kč
'■cstovné 1 000 Kč
nealkoholické občerstvení 1 000 Kč
odměny pro rozhodčí 4000 Kčc li 3 50 000 Kč



Čestné prohlášení

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé.

datum, místo razítko žadatele

Mgr. MILOSLAV STRAKA

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulářzašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing, Zdeněk Beneš, odděleni mládeže a sportu, Žilková 57, 587 33 Jihlava

Oficiální propozice (potvrzené republikovým sportovním svazem) 
(povinná příloha žádosti č. 2)

Republikové pověřeni k uspořádání mistrovství 

(povinná příloha žádostí c. 3)

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich
nřfidíh* Ani
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Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, y, s.

V Praze 10, května 2018

yfy,» p<t»vr/,ťai pořadatelství MCft mládeže v rapid šachu 2018

jnv \ rzu í cm o tímto, že Šachový oddíl TJ Zďár nad Sázavou, z, v, byl pověřen pořádáním 
Vfisfovsivl C'R mládeže v rapid Šachu 2018. které se uskuteční v Domě kultury se Žďám mul 
Sa/uvou od 8. do 0- září 20 i 8. , ;

loantock ntross 
eenemini '-ekretář ŠS<!R



Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, 2, s.

pořádá z pověření ŠSČR 

za podpory Města Žďár nad Sázavou

litlip

ŠACHOVÝ
SVAZ
OnKf ř-TSun: U'Y

„Mistrovství ČR mládeže v rapid Šachu 2018"

Žďár nad Sázavou, Dům kultury, Dolní 183/30

Termín: 8. - 9, září 2018
JACHOVr SVAZ.
/svv ov.jslv - 
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Pořadatel: Šachový oddíl Tj Žrfár nad Sázavou, 2. s.

Místo konání: Dům kultury Žrfár nad Sázavou, Dolní 1,83/30,

Termín: Sobota 8. září.neděle 9, září 20113

Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Ředíte! turnaje: RNDr. Josef F mr ■ 1 ui 731285 780

Organizační vedoucí: Jaroslav Vokoun, ■ .. ,777 09.1 899

Hlavní rozhodčí; Jiří Siebenbiifger

Další rozhodčí: Pavel Večeřa, Vlastimil Slebenbiirger, Vladislav Obúrka, Jaromír Pavlík, 
Mojmír Smejkal

Systém hry: Švýcarský »a 9 kol, dle Pravidel FIDÍÍ se zápočtem na LOK ČR, Čstac doba 
15 minut.

Tempo hry: 2 x 20 minul na partií + 5s/iah bez zápisu

Právo účasti: Chlapci a dívky splňující kritéria postupu:

H14 a Dl 4 ročník narozeni 2004 a mladší
H12 a Dl 2 ročník narozeni 2006 a mladší
H10 a D10 ročník narození 2008 a mladší
OPEN - otevřený turnaj pro mládež a dospělé

Kritéria pořadí: Počet získaných bodů, při shodném počtu bodů rozích ^ n pom.p k ps 
výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, 0 které se je-M. imnul <» i — 
vzájetnné partie byly sehrány, Buchholz krácený 0 ney.zs skůr - sujoi ' • 
Buchhoiz, Sotuteborn-Bergerúv systém, vícekrát černé a los.

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel.

Vklad: 200,- Kč za hráčku či hráče, hráči uvedeni na listině talentů KM ŠSČR startují 
zdarma, 200,- Kč pro hráče doprovodného turnaje.

Cenový fond: Mistrovská část: první tři v pořadí získají pohár, medaile, diplom, Čtvrtý a pátý
věcná cena.
OPEN: první tří v pořadí získají věcné ceny,

Přihlášky: Do 25. 8. 2018 na adresu: vokí a v kopii
na . „ < Do xis-souboru nutno doplnit požadavky
na ubytováni a stravováni, V přihlášce je možné objednat i tričko vytvořené 
k této akci. Přihláška obsahuje i náhiedovou fakturu pro kontrolu údajů, po 
potvrzení objednávky bude obratem zaslána faktura s údaji k platbě. Možno 
navrhnout í rozdělení výpravy po pokojící:.
Za přihlášky po terminu se účtuje přirážka ve výši 100,- Kč/hráče.

- /
Storno za odhlášenou osobu do 5, 9. 2018 činí 1(30 Kč, po 5, 9, 2(318 200,- Kč.



Hrací místnost: Ve velkém sále Domu kultury. Kazdy hráč bude mít dostatek prostoru
pro svou hru. Pro doprovod je určen prostor na balkónech nad velkým sálem.

Nabídka ubytování:

1) DM při Střední průmyslové skoře a vyšší odborné škole Zdar nad Sázavou, 
kapacita 181 lůžek.
K dispozici 5S x 3-iužkový pokoj, 6 x 2-!ů?kový pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (garsonka 
s vlastní kuchyňkou a soc zaměním).
Cena za ubytováni včetně snídaně cca 330 Kč, v apartmánu cca 400 Kč.
Vzdálenost od domu kultury 350 m.

2) OR1 pří Strmin; siroto obchodu/ a služeb SČívšSD, s.r.o., Zdar nad Sazovou,
..................v............. kapátitó 84 lůžek.
i, uiSi.m (I ?ú . Jo, 3 x íMůžkovy pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (se sprchou,
WC (’< spoltUlfc CÍK dbe,ů
Cena za ubytování včetně snídaně cca 275 Kč, v apartmánu cca 315 Kč.
Vzdálenost od domu kultury 380 m.

3} hoic) j..n.a............................... . cmotitd a: ZOO pj.r l<
n enpozmi i .užxovc pukem f.’.9U ndm, 2 I to . • a nul o;, CMC Kč/os/se snídani),
1 metre, p V M (V50 Kt/ns,', - smdaim ipmtnv p Jí í y, sr
Vzdálenost od domu kultury 80 m.

Stravování;

Přímo v (torně kultury, restaurace KRYSTAL Restaurace je propálené s hracím sálem 
Zde k dispozici obědy •» večeře. Cena za porci 95 Kč (oběd), 85 Kč (večere). Pro obědv večeře 
je vyhrazen prostor restaurace (50 míst), salonek (20 míst), velký sai (cca 100 mist). V případě 
nedostatku místa je možné vydávat i na balkóně. Možnost objednat bezlepkovor; a 
vegetariánskou stravu (uvést prosím v přihlášce}.

Občerstvení*.

Bude zajištěno v předsálí (prostoru šaten) domu kultury.

Doprava:

Žďár nad Sázavou leží v Kraji Vysočina, tedy téměř ve středu ČR, Vzdálenost 29 km od sjezdu 
z dálnice Dl (Velké Meziříčí, Velký Beranovi, silnice I. tříd ze směrů Pardubice, Havlíčkův Brod, 
Boskovice. Dobrá dostupnost í vlakem (jeden z hlavních železničních tahů Praha - Brno) 

<’ I autobusy.

SOCHOVV svaz
ýuzC hACAUSí 
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Turnajové tabulky:

Startou: Itslmv vyve-m-nt •. medmli ,i >mí nfmZz-us >.cí. ..Dedky duma. zvěrmnucm y

!!« wtT'i.Vy'! í11oiihd, (i posad.mát s-m oo-ima; h : shi1 kel : 1 i, Ik’O'i > v,<*rs in, nudou

- ,ir* r .-i!sa i novinky s !•' to --ks i • •nik !i

Různé:

bta!tn\ri iistiny pr .hlasem, y‘> bud-m nv-mms'-- , »,n no-m n, na , •

zde budou rcvnčz po každém 1 <.l» m ’uah. umu, ,y> - di-v.

V \ k:!o kat ego1 i’ ni a km po-dni s-n hn u. ■ < ;a‘ '••'(•< \ os m-

Doprovodný program a další vylití:

Doprovodný turnaj pro rodiče, vedoucí, prichozi. Stas lovné 200 Kč, věcné ceny pro 3 nejiepši. 
fyi i m o šach o vý p r og ra rn :

Vc vzdálenosti 2 lan np domu k„l:u; . se s..k tm/; - dna ,• nmv.íck zapsaná na seznamu 
ONIMČO - pouto- kostel 'v Mna Nupuun.í m M

mu íiiimur umodmnn vy-íep in z-ze uHíaielHci -muem >z Prokopa s překrásným 
výhledem na tuto památku
Doporučujeme návštěvu modelového království Zdar (přímo v Dosně kultury, údajně 
dum ut Srnu }is;e , C *•' .i!< : r, .. ai,,m, p

D>m,v m jp1 uí liiíiui u o Se .v m i> • me, „M , , • m/dvou (S|ros tovrií stazdre roku
k .'-ni v* íu-í-iřm z (kiiv' ,v| oj 'l.zi,],, , mom i ) mi m od DM pří 5P5 a VOŠ) 
•j;f uf jdtrnt v Pt.de , apstouv is .«1r'• vpm >z,
Mocnost objeonat sr s pnhlaskou tamo vyrobené k teto akci, provedeni 100 % bavlna,
< kvalitním potiskem, za ut, viz náhled:

Přílohy:

1) Přihláška 
2} Schéma hracího sálu
íj Mapa se ,zohrazením předmětných budov a možných parkovišť



Pátek 7. 9, 2018:

Časový pián

16,00 - 21.00 
18.00 - 21.00

pretence v Oomu kultury ■> ubytováni 
večeře

Sobota 8, 9. 2018;

07.00-0830
0730.08,30
09.00-09,20 
09.30- 10.20
10.30- 11.20
11.30- 12.20
12.00- 13.30 
13.30..13.45
13.45 - 14.3S
14.45 - 15,35
15.45 .16.35
2 7.00- 19,30 
17.00- 21.00

snídaně
prezente
slavnostní zahájení
1. kulo
2. kolo
3. kolo 
oběd
kulturní vystoupení
4, kolo
5, kolo
6, kok) 
večere
kulturní, společenský, individuální progra.

Neděle 9. 9, 2018:

07.00 - 08,30 
08.30-09.20
09.30. 10.20
10,40- 12.30 
11.00- 12.30 
13.00

snídaně
7. kolo
8. koio
9. koio
oběd
slavnostn í zakončeni

Na setkáni se těší pořadatele!!

h
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