
Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Darovací smlouva

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

Schváleno: radou kraje Datum: 22.5.2018 Č.usnesení: 0934/16/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2
Adresát: Klub lodních modelářů Třešť, p. s.

Smluvní částka: 1) 10000.00
Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 22.6.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŠMS/J. Čermáková 22.5.2018
Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 22.5.2018 ' r ^
Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová
Předkládá: OŠMS/J.Čermáková 22.5.2018
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr
I f ft. »t

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová .y/UT v()/ť /// /?

Poznámka:
Subjekt (IČO: 63443236), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: cermakova.jana, datum ověření: 22.05.2018 13:28:45):

"2. volné mistrovství ČR v lodním modelářství, Třešť - Sedlejov 2018", 
ID 002594.0001

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 10000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003124, ORJ: 0000003000, ORG: 
0000000000000 POL: 5222 UZ: 000000000

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, php. 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, php. 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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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník") / . ,
(ID 002594.0001) ^

ČI. 1 l
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Klub lodních modelářů Třešť, p. s.
se sídlem: Barvířská 30/15, 589 01 Třešť
IČO: 63443236
zastoupená: Janem Procházkou, předsedou
(dále jen “Obdarovaný”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2201126901/2010

ČI. 2

1) Dárce daruje částku 10 000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých (dále jen ,,dar“) 
Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar na účet 
Obdarovaného uvedený v ČI. 1 této smlouvy do 15 pracovních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému.

3) Pokud tento návrh smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v ČI. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne.

ČI. 3

1) Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám.

ČI. 4

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu Dárce ve 
prospěch bankovního účtu Obdarovaného.

Strana 1 (celkem 2)



Cl. 5

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Obdarovaný 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 Dárce.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

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

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru ze 
dne 10. 5. 2018.

9) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22 5 2018 
usnesením č. 0934/16/2018/RK.

V Af •• dne.-.r^’/'L.. V Jihlavě dne

.........................
Jan Procházka

předseda

Baivffclcá W/15, 580 01 Tfitf

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka rady kraje

Oil:</. 5 87 53 Jihlava
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Žádost o poskytnutí daru 
z rozpočtu Kraje Vysočina

i iwy vYScyyyy
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Identifikace žadatele

Právnická osoba 
Název:
Právní forma:
ÍČ:
DIČ;
Sídlo:

Čís] o bankovního účtu:

Identifikace osob, zastupujících 
právnickou osobu (vČ. uvedení 
právního důvodu zastoupení):

Klub lodních modelářů Třešť, p,s. 
pobočný spolek S.MČR, z. s,
63443236
XXX
Barvířská 30/15, 589 01 Třešť 

2201126901/2010

Jan Procházka, předseda pobočného .spolku 
japrochm@seznam.cz 

! 4420 606509825
íng. Lubomír Boček, zástupce předsedy a 
hospodář
bocek. lubo mir@cent rum. cz 
+42077516109T

Identifikace osob s podílem v této 
právnické osobě;

Identifikace osob, v nichž má 
právnická osoba přímý podíl (vě. 
uvedení výše tohoto podílu):

Identifikace žádosti o finanční dar 

Požadovaná částka v Kč; 10 000 Kč

Účel, na který chce žadatel dar 
použít:

Druhé celostátní setkání mládeže do 18 let s názvem 
„2. volné mistrovství ČR v lodním modelářství, 
Třešť - Sediejov 2018“

Finanční dar chceme použít jako příspěvek na 
náklady spojené s uspořádáním Mistrovství ČR 
mládeže, které se uskuteční pro všechny 
mládežnické modeláře zejména žáky ZŠ bez 
rozdílu, zda jsou nebo nejsou organizování 
v SMČR, ten. bez organizační a finanční podpory 
celostátní organizace Svazu modelářů ČR. Zejména 
finanční prostředky využijeme na cestovné a stravné 
osob, které budou na startovištích plnit funkci 
rozhodčích, technického zabezpečení setkání, 
propagaci akce, pořízení upomínkového předmětu, 
diplomy a drobné ceny pro soutěžící s nejlepšírn 
výsledkem případně příspěvek, dle finančních 
možností, na dopravu vedoucím kroužků, kteří 
přivezou děti na setkání._____________________ __



Charakter výdajů:

Účastníci budou ubytování na DM SOU v Třešti, 
dle zájmu a volby v jiných ubytovacích zařízeních 
v Třeští a okolí nebo pro zájemce bude zajištěn 
prostor k nízkonákladovému přespání ve spacáku. 
Ubytování a stravování si každý účastník hradí sám 
z vlastních prostředků.

neinvestiční * 
rozpočet viz Příloha č. 2

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:

Pátek 22. 6. 2018
od 12:00 do 16:00 - ubytování , volné trénování a 
jízdy modelů
16:00 - oficiální zahájení setkání, označení a 
prohlídky modelů přihlášených k jízdám do soutěže 
17:30 1. jízda kategorií. M
20:00 - 2T.00 beseda s účastníky mezinárodních 
soutěží kategorií M a NS {v případě zájmu a dle 
počasí).
Sobota 23. 6. 2018
8:00 — 12:00 soutěžní jízdy s modely lodí (kategorie 
EX 500, EX, F4A, F4B, Eco Mini standard a Eco 
Mini Expert, plachetnice FOOTY
12:00 - 13:00 polední přestávka, ukázky jízdy 
neobvyklých modelů
13:00 - 18:30 soutěžní jízdy s modely lodí 
(kategorie EX 500, EX, F4A, F4B, Eco Mini 
standard a Eco Mini Expert, plachetnice FOOTY 
20:00 21:00 porada vedoucích kroužků o
aktuálních otázkách výchovy mladých lodních 
modelářů v ČR, pro děti - posezení u ohně 
s kytarou a opékáním špekáčku
Neděle 24. 6.2018
8:00 - 13:00 dokončení soutěžních jízd, zábavné 
soutěže společné pro děti í doprovod z řad rodičů 
dětí a vedoucích „ Rychlá smrťý „O piráta roku", 
„O nejrychlejší plachetnici" atd.
15:00 vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů, 
ukončení setkání

Odůvodnění žádosti: Na akci byl vypracován projekt do dotačního 
programu „Volný čas 2018“ dle Pravidel Rady 
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání

Seznam příloh žádosti:

celoročních vol nečasových aktivit pro děti a 
mládež. Dne 6. 12. 2017 pod ě. PR02298-
05_12_17-9 byla podána žádost, následně Rada
kraje na doporučení komise projekt nepodpořila, 
s odůvodněním, že se nejedná o celoroční aktivitu. 
Do jiného dotačního programu, vzhledem 
k pevnému termínu v červnu 2018, nebylo možné a 
asi nelze požádat. V Příloze č, 1 více k odůvodnění.

Příloha č. 1 Odůvodnění žádosti
Příloha 6. 2 Předběžný rozpočet akce



Čestné prohlášení
Žadatel svým podpisem prohlašuje, ze,

• veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o finanční dar jsou pravdivé a odpovídají 
skutečnosti * a na vyzvání budou předloženy další podklady týkající se činnosti, 
na kterou je případně finanční dai požadován,

• nedluží na sociálním a zdravotním pojištění včetně penále, nemá žádné nedoplatky, 
včetně penále vůči finančnímu úřadu, proti žádající organizaci není vedeno 
insolvenční nebo likvidační řízení.

V Třešti dne 25. 4. 2018
MLUB LODNÍCH WODEUAŮ

. č- 348
Siwvflíská 30/15, 53001 Tř-aSf

podpis osoby zastupující žadatele (razítko)



Odůvodnění

Příloha C. 1 k Žádosti o poskytnutí finančního dam z rozpočtu Kraje Vysočina

V minulosti se mladí lodní modelan 1 x ročně setkávali na celostátní úrovni na Mistrovství ČR žáků 
(dále jen MíCRHwřadaném některým ž pověřených klubů celostátní sportovní organizace s názvem 
Svaz modelářů CR. (dale jen SMCR) a dotovaném M.ŠMT v programech pro neziskové organizace 
(sportovní svazy) oa lepiczcntaci CR a sportovní činnost talentované mládeže
Vrcholového soutěžního kola MiČR se dříve účastnili žáci ZŠ, kteří dosáhlí nejlepších sportovních 
výkonů z postupových kol v jednotlivých krajích CR bez ohledu, zda jsou členy zájmového kroužku 
ZS, DDM, Klubu lodních modelářů Svazu modelářů CR nebo pouze neorganizovaní hobby modeláři 
stavějící modely s rodicí, prarodiči nebo jmou osobou.
Široká nabídka relativné menč imančne a Časově náročných zájmových a sportovních aktivit Internet 
sociální sítě a trávení množství času u PC postupně způsobila, že došlo k výraznému úbytku dětí a 
mládeže, které sc v současnosti aktivně ještě věnují stavbě modelů lodí a jsou ochotné s Dostavenými 
modely soutěžit. Všeobecnc po roku 1990 klesl zájem o technické obory a činností vyžadující 
zručnost, trpělivost, technické myšleni a společné trávení volného času s kamarády podobných záimíí 
Postupně došlo k rozpadu systému postupových soutěží (okresních a krajských)
V roce 2015 se poprvé za více jak 37 let existence MiČR Žáků nekonalo, nepřihlásil se žádný
pořadatel, krajský přebor sc konal pouze v jednom ze 1.4 krajů v ČR. 3
V roce 2016 MiČR mládeže uspořádal Klub lodních modelářů Borovanv jako nříleneK1 soutěže
Seriálu Mistrovství CR v kategoriích NS pro dospělé sportovec. Soutěže sc zúčastnilo cca 35 
soutěžících z řad děti a mládeže do 18 let s tím, že část modelářů a jejich vedoucích se akce 
nezúčastnili z důvodu, že ucasí byla dle sportovního rádu SMČR podmiňována povinným Členstvím a registraci v SMČR. Zájemci, kteří se chtěli MiČR zúčastnit/byli nucení í S 

formálním vstoupením do pořádajícího klubu a zaplatit se staríovným í Členský příspěvek na příslušný 
rok. Tuto praxi část modelářské veřejností z principu neakceptuje a účast na MiČR i nřínadné uspořádání soutěže za těchto podmínek odmítá. t r

K současnému stavu, proč se nehlásí k uspořádání vrcholné celostátní sportovní soutěže MiČR Žádný 
pořadatel paradoxně přispělo nést astne rozhodnutí a neústupnost SMČR, které vyloučilo z účasti část 
modclařících dětí v CR, které staví modely s rodiči, v modelářských kroužcích ZŠ, DDM nebo unvch 
neziskových organizací a nechtějí být povinně registrovanými sportovci a členy SiMČR * '
V roce 2017 Klub lodních modelářů Ktiš v Jižních Čechách ve spolupráci sobci a místními spolky
vyhlásil v historii i. Volné Mistrovství CR lodních modelářů jako propagačně motivační celostátní 
setkání pro organizované i neorganizované lodní modeláře, tj. bez ohledu na to, zda jsou nebo neíxon účastníci registrovanými Členy SMCR. * J‘

Na této akci sc vedoucí modelářských kroužků, kteří pracující pravidelně a celoročně s modelářskou 
mládeži rozhodli, z.c pro všechny organizované i neorganizované děti a mládež, zabývající se lodním 
modelářstvím v CR budou pořádat Ix ročně celorepublikové veřejně přístupné setkání lodních 
modelářů s názvem Volné Mistrovství České republiky v lodním modelářství (dále jen VMiČRMa 
blld(ui rozjet pro učti z celé CR přínosný a pro budoucnost udržení a získání dětí tento model pro 
Íícin' SMCR CJS1 nCZ SPOrt°Vai R bi'/ Postupových soutěží a pouze pro registrované

Jednotliví pořadatelé veřejných soutěží s názvem Moravský pohár sc zavázali že se iwstunně budou
„filial v pumíuídslví VMCR. Více o MP ,» webu
‘ČSiím 0,y SBT6" ‘ n,7“ «**> Poj»tó a bez ftíančni a
orgdii zau pout-oiy SMCR, jsou pořadatele nucen, obracet se o podporu na obce kraic a snnnznrv
pokud nccíiteji přenes, všechny náklady jen „a účastníky, kteří se sjíždí z četo Ír do Í2to JS
V Třeští dne 25. 4. 2018 Í3HS LODNÍCH liOCEi JHi 

fi. 348
Barefeká 30/16, 509 01 Tfešt

podpis osoby zastupující žadatele (razítko)



Rozpočet akce (předpoklad)
Celostátní setkání dětí a mládeže - lodních modelářů 2018 na Vysočině 
Příloha č. 2 k Žádosti 
Předpokládané příjmy:

1, účastnický příspěvek a startovně (á 100 Kč)
60 + 10 (org. + neorg. děti a mládež)

2. ubytování hrazené účastníky např, DM SOU Třešt
ubytováni hrazené účastníky např. Sokolský dům, DDM, KD, tělocvična, koupaliště Sed 
individuální (penzion, hotel)

3, dotace kraje Vysočina dle Pravidel pro volný čas 2018 (neschváleno)

4. ostatní (sponzoři, případně dar od Kraje Vysočina)

5. řin., prostředky KLM Třešť, p.s.

6, předpokládaná dotace Město Třešť

PŘÍJMY CELKEM «

7 000

0
0
0

0

10 000 

5 250 

10 000

32250

1 ubytování účastníků mimo rozhodčích, TZ a přednášejících (pořadatel nepřispívá) 
ubytování účastníků ve vlastních náležitostech (pořadatel nepřispívá) 60x2 noci 
ubytování individuální a ostatního doprovodu (pořadatel nepřispívá) 
ubviováni tozhodčích, těch. zabezpečení příp, přednášejících (příspěvek)

2 cestovné (rozhodčí, příp. doprovod mládeže)
stravné (rozhodčí)

3 stravování účastníků - dětí

4 cestovné - technické zabezpečení (svážeči, obsluha PC, startoviště) 
stravné - technické zabezpečení (svážeči, obsluha PC, startoviště)

5 ceny, věcné odměny, upomínkové předměty 
(např. medaile, poháry, drobné ceny a pod.)

6 technické zabezpečení
( kane, potřeby, drobný materiál, nájemné KD Sedlejov a ostatní služby) ...............

VÝDAJE CELKEM

0
0
o

1 320

14 162 
2 896

0

4 076 
1296

6 500

2 000

32 250

Rekapitulace :
Příjmy :
Výdaje :
Hospodářský výsledek

V Třešti 25. 4. 2018 ' /
Vypracoval: Ing. Lubomír Boček A~+

au# LGOSlfCH MODELÁŘŮ
6.348

BMVfifeká 30/15, 589 01 TW

32 250 
32 250 

0


