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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 

Schváleno: RK Datum: 20.2.2018 Č.usnesení: 0305/06/20 18/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z, s. 

Smluvní částka: 1) 70000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 30.3.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/K. Němcová 21.2.2018 ,4u c _ 7 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 21.2.2018 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová 13-lJMF ÍA/tr̂ jy 
Předkládá: OŠMS/K. Němcová 21.2.2018 ,/ - / 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr - - fy 3. 2i> t i  -1/ 

ZedpovtalT Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr 2. mi 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 1 5, 03, 2018 O o 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 48895911), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: němcova, datum ověření: 21.02.2018 14:16:58): 

Pravidla RK Vysočina na celoroční volnočasové aktivity - Volný čas 2018; PR02298.0033 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 70000, Datum Od: , Datum do:, Perioda: , ODPA: 3421, ORJ: 3000, ORG: POL: 5222 UZ: 322 

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, přip, smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (napf, 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, přip, 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 
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, 
vě znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") j / 

(PR02298.0033) (S\ 

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 

Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s. 
se sídlem: Indusova 1310, Polná, 588 13 
IČO: 48895911 
zastoupen: Ing. Václavem Kratochvílem, Ph.D., vedoucím střediska 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 251842157/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Nebuď z plyše, buď skaut", 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 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 pfedpisy a 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 (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesáttisíc 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 180 000 Kč 
Výše dotace v Kč 70 000 Kč 
Výše dotace v % 38,89 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 61,11 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 110 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, 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 v takovém případě nesmí přesáhnout 
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů 
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, nebo jiný účet Příjemce Qehož zřízení Příjemce Kraji doloží), a to 
nejpozději do 120 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. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.12. 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 nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou. 
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), 

b) mzdy, platy a náklady na sociální a zdravotní pojištění, 
c) pojištění, 
d) dotace a dary, 
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
f) náhrady škod a manka, 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
h) náklady na právní spory, 
ch) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky, 
i) pokuty', penále a úroky z prodlení, 
j) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, 
k) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek, 
I) poplatky za lékařskou pohotovost a služby (vystavení potvrzení lékařem, atd.), 
m) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky1, 
n) leasingové splátky (finanční pronájem), 
o) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací, 
p) nákup vody, paliv a energie. 
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani zvláštních prostředků žadatele 
vynaložených na akci. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup materiálu a služeb (neinvestiční charakter), 
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
c) nájemné, 
d) tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a odměny pro 

účastníky - maximálně do výše 20% z dotace, 
e) ostatní platby za provedenou práci - maximálně do výše 10% z dotace, 
f) ubytování, cestovné a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné maximálně 

ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.), 

g) nákup potravin, léků a zdravotnického materiálu (ve výši odpovídající doplnění 
příruční lékárny). 

1 Zákon č 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkanii a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 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, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR02298.0033", 

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, 
věznění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, 
na který byla dotace poskytnuta. 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 31. 1. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://extranet.kr-vysocina. cz/eDotace/, a která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
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kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod." 

- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu 
- položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, přip. okamžik uskutečnění 
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu 
a celkovou částku, 

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

archivovat následující podkladové materiály. 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejích úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s čl. 10 této smlouvy, 
j) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt, 
k) 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

Čl. 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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. 
i) - písm. k) této smlouvy. 

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

ČL 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
, že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

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

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 1 roku ode dně podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran: 
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a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s akcí, 

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

c) v případě organizace akce pro veřejnost umístění reklamních panelů či plachty 
s prezentací Kraje v místě konání akce a prezentace Kraje moderátorem akce, 

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

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

f) v případě veřejné akce oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP 
prostor pro zástupce Kraje, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje 

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

5) Loqotyp 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 
fzákon o'soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 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. 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

2 )  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj. 

3) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942, 
email' kacetlova.m@kr-vysocina.cz, Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935, 
email: nemcova.k@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 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 Čl. 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 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 2. 2018 
usnesením č. 0305/06/2018/RK. 

dn ...LhlV£. V Jihlavě dne ...20; JA\.5 

/SiskoR^ánPotri&X®' 
,.|ndusoygjÍ31%7 sy / 

IC-488á$911. ev&lňS-O0 

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. 
vedoucí střediska 

lyg Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 

M u j  v '  , f »  '  ,  |  
4 1  
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 
dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních 

volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 
1% 
v w/ 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

PR02298-07_12_17-38 

Název dotačního programu Volný čas 2018 

Název projektu Nebuď z piyše, buď skaut 

Přesný název žadatele Junák - český skaut, středisko Parkán 
(dle dokladu o právní Polná, z. s. 
subjektivitě) 

Právní status: Pobočný spolek 

Ulice: Indusova 

Obec: Polná 

Žadatel 
PSČ: 58813 

Žadatel 
mm '1 řiíif)->•; i l Načti data 

Název banky: ČSOB a.s., - Poštovní spořitelna 

číslo účtu: 251842157/0300 

www: www.skautpolna.cz 

Email: v.kratochvil@gmail.com 

Tel./fax: 775022753 

Titul: Ing. Ph.D. 

Statutární zástupce 
žadatele 

Jméno: Václav 
Statutární zástupce 
žadatele Příjmení: Kratochvíl 

Funkce: vedoucí střediska 



wstmasrn--
Wt§ĚSF":: i 

Titul: Ing. Ph.D. 

Jméno: Václav 

Kontaktní osoba 
projektu 

Příjmení: Kratochvíl 
Kontaktní osoba 
projektu Funkce: vedoucí střediska 

Email: v.kratochvil@gmail.com 

Tel.: 775 022 753 

t 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Polná a okolní obce (Věžnice u HB, 
Dobroutov, Záborná, Dobronín) 

2. Odůvodněni projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Práce s dětmi a mládeží je smyslem naší činnosti. 
Naším zájmem je udržet ji pro děti přitažlivou a 
trvale ji rozvíjet a zpestřovat formou i obsahem. 
Toho nedosáhneme bez tvůrčího potenciálu a 
dobrovolné práce desítek lidí, bez jasného vědomí, 
čeho chceme dosáhnout, ale také bez přiměřeného 
množství finančních prostředků na zajištění naší 
činnosti. 

Činnost dětských oddílů má v našem finančním 
plánování tu nejvyšší prioritu. Vedle vlastních 
zdrojů (účastnických poplatků), které jsou a i do 
budoucna budou základní a rozhodující součástí 
našich příjmů, se snažíme hledat i další možnosti 
financování, které by nám pomohly realizovat naše 
nápady, představy a cíle. Dotační program Kraje 
Vysočina na pořádání celoročních volnočasových 
aktivit pro děti a mládež vnímáme jako vhodnou 
příležitost k získání prostředků pro naši činnost. 

3, Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

1) pomocí dlouhodobé a pravidelné oddílové 
činnosti všestranně rozvíjet osobnost dětí, podílet 
se na jejich výchově pro život 

2) umožnit dětem a mladým lidem aktivně trávit 
svůj volný čas a spoluvytvářet jeho náplň 

3) nabídnout dětem kamarádské prostředí, kde 
můžou s důvěrou žádat o radu nebo pomoc 

4) vytvořit mladým lidem prostor k realizaci jejich 
nápadů; rozvinout jejich tvůrčí schopnosti ve 
prospěch širšího společenství lidí 

5) seznámit veřejnost s naší činností, oslovovat 
sympatizanty pro další spolupráci 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejích potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

1) děti (členové oddílů) - projekt vytváří dětem 
prostor a podmínky k aktivnímu trávení volného 
času, řeší jejich potřebu sounáležitosti (patřit do 
nějaké skupiny, party), potřebu mít kamarády a 
sdílet s nimi své radosti i starosti, napomáhá 
rozvoji jejich sociálních vztahů a dovedností 

2) vedení oddílů (15-26 let) - mladým vedoucím 
umožňuje projekt ukázat a rozvinout své tvůrčí 
schopnosti, umožňuje jim pracovat v týmu a získat 
zkušenosti s jeho řízením, naplňuje jejich potřebu 
seberealizace a potřebu být respektován, učí je 
přijímat odpovědnost za své činy a svá rozhodnutí, 
zapojuje je do veřejného života 

3) občané Polné a okolních obcí - na rozdíl od 
předchozích dvou skupin není veřejnost primární 
cílovou skupinou projektu. Některé části projektu 
jsou však zaměřeny na službu svému okolí a tím i 
širší veřejnosti. 

5. Počet organizovaných a 
neorganizovaných dětí a 
mládeže 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v příloze žádosti) 

70 organizovaných (registrovaných) členů 
střediska ve věku do 26 let - tito lidé se projektu 
účastní a spoluvytváří jej celoročně. Dále projekt 
ovlivní cca 550 neorganizovaných dětí - účastníků 
našich akcí pro veřejnost (Dětský karneval, 
Odpoledne v Duhové školce, Betlémské světlo). 

6. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v příloze žádosti) 

Projekt "Nebuď z plyše, buď skaut" je projektem 
celoroční činnosti skautského střediska Parkán 
Polná. Jeho bližší popis je obsažen v příloze č. 1. 



7. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

V roce 2018 uskutečníme přibližně 150 
družinových schůzek, dále 14 jednodenních a 
4 víkendové výpravy, 2 stálé tábory dětských 
oddílů, tábor rodinek, putovní tábor roverů a 
rangers (mladých lidí středoškolského či 
vysokoškolského věku), 4 akce pro veřejnost a 
budeme organizovat krajské kolo Závodu 
světlušek a vlčat. Každé dítě stráví v roce 2018 
průměrně 20 dní na oddílových akcích. Přímo bude 
podpořena dlouhodobá činnost přibližně 70 dětí a 
mladých lidí. Nepřímo projekt ovlivní dalších 
přibližně 1 000 osob (z čehož více než polovinu 
budou tvořit děti do 15 let), které se zúčastní námi 
pořádaných akcí pro veřejnost. Každý z vedoucích 
věnuje za rok přímo tvorbě a realizaci programu 
260 hodin času. 

Důležitější než zmíněná čísla a fakta jsou pro nás 
přínosy v oblasti výchovy, které jsou však velmi 
obtížně kvantifikovatelné. Přesto považujeme za 
důležité alespoň některé z nich zmínit: 

1) projekt nabízí smysluplný způsob trávení 
volného času, působí jako prevence před možným 
ohrožením vývoje dětí (sociálně-patologické jevy) 

2) projekt rozvíjí v mladých vedoucích jejich 
odpovědnost za sebe i za své okolí, schopnost 
týmové práce a komunikace, podporuje je 
v angažovanosti ve veřejném životě 

3) díky projektu získávají mladí lidé praktické 
poznatky a zkušenosti z oblasti pedagogiky 
volného času, psychologie a dalších disciplín, které 
mohou využít ve svém dalším životě při práci nebo 
studiu 

4) projekt připomíná důležitost dobrovolnictví, je 
pozitivním příkladem a vodítkem pro ostatní lidi, 
napomáhá spoluvytvářet občanskou společnost 

8. Časový harmonogram 
; realizace projektu -

začátek/ukončení projektu 

začátek projektu - 1. leden 2018 
ukončení projektu - 31. prosinec 2018 



g organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(popište Vaše odborné a ̂  
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s realizací 
projektů) 

10. Rozpočet projektu 

Na realizaci projektu se bude pravidelně podílet 
zhruba dvacet vedoucích, nejčastěji ve věku 15-26 
let. Někteří z nich jsou studenty VŠ pedagogického 
zaměření. Dalších přibližně patnáct osob bude 
nárazově vypomáhat s náročnějšími aktivitami 
projektu. 

Vedoucí dětských oddílů mají složenou 
vůdcovskou zkoušku, která je kvalifikací pro 
vedení dětských kolektivů a letních táborů 
akreditovanou u MŠMT. Více než 10 osob napříč 
jednotlivými oddíly absolvovalo čtyřicetihodinový 
kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Jelikož 
v Junáku se na tvorbě programu začínají lidé 
podílet přibližně od 15 let, má většina vedoucích 
několikaletou praxi. Navíc všichni důvěrně znají 
prostředí oddílů, protože v nich sami vyrostli jako 
děti. 

Organizačně zajišťuje naše středisko každý rok 
desítky akcí, včetně těch velkých jakými jsou letní 
stálé a putovní tábory, dětský karneval, Betlémské 
světlo, Český den proti rakovině a další akce 
určené našim členům i veřejnosti. 

Za finanční stránku projektu odpovídá vedoucí 
střediska a hospodářka střediska 

Celkové náklady na 
projekt 

Požadovaná výše 
dotace 

- z toho investiční 
dotace 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Spoluúčast 
žadatele 

- z toho investiční 
spoluúčast 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

180 000 

70 000 

70 000 

110 000 

110 000 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

100,00 

38,89 

,00 

100,00 

61,11 

,00 

100,00 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

11. Stručná charakteristika 
činnosti žadatele 

Plátce DPH 

Celoroční systematická výchovná práce s dětmi a 
mládeží zaměřená na všestranný rozvoj osobnosti 
dítěte v rovině duševní, sociální, tělesné i duchovní. 
Konkrétní náplň činnosti tvoří výpravy do přírody, 
rukodělná činnost, dramatická výchova, hry všeho 
druhu, ale také činnost ve prospěch druhých - akce 
pro veřejnost, charitativní projekty. Vyvrcholením 
celoroční činnosti jsou letní tábory. 

O Žadatel je plátcem DPH <§) Žadatel není plátcem DPH 



Pokud jste zaškrtli ANO, ale nemáte u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nárok na odpočety daně z přidané hodnoty (v plné výši, 
krácený, v poměrné výši) vyplňte níže uvedené čestné prohlášeni. 

Žadatel (úplný název)Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s. prohlašuje, že 
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z níže uvedeného důvodu: 

12. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel (úplný název)Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s. prohlašuje, že 
zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména 
(obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělané podpory pro 
účely informování o čerpání prostředků Kraje. 



13. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (nevyplňují obce, svazky obcí a 
organizace zřizované a zakládané krajem Vysočina) 

Žadatel (úplný názevJJunák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s. prohlašuje, že 
má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

14. Seznam příloh (Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti pňkládáte. Přílohy 
očíslujte) 

1. stručný popis naplnění specifických kritérií dle čl. 5 odst. 2 Pravidel 
2. rozpočet akce 
3. doklad o právní subjektivitě žadatele 
4. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy všechny doklady nutné k posouzení žádosti požadované v rámci 
- Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních 

volnočasových aktivit pro děti a mládež 

v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište ve zvláštní příloze 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené v Pravidlech 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání ve třech 
vyhotoveních 

- jsou na obálce uvedeny údaje požadované v Pravidlech 

V Dobroutově dne 7.12.2017 
podpis 



Rozpis zdrojů financování a podrobný položkový rozpis nákladů akce 

Výnosová položka - zdroi financován Částka Komentář 

vlastni zdroje - účastnické poplatky 105 000 Kč 
poplatky vybírané od účastníků táborů a oddílových akcí (dětí i 
dospělých) - z účastnických poplatků přednostně platíme stravu, 
ubytování a cestovné na akce 

dotace Kraje Vysočina 70 000 Kč 

požadovaná výše dotace - z větší části bychom dotaci chtěli použít na 
úhradu materiálových nákladů a služeb přímo souvisejících s činností 
dětských oddílů, částečně pak k úhradě ubytování a cestovného na 
akcích a pronájmu tábořiště 

dary fyzických a právnických osob 5 000 Kč individuální dary drobných dárců nejčastěji z řad místních podnikatelů 
(určeny zejména na úhradu služeb - webu, kopírování, tisku) 

CELKEM 180 000 Kč 

Nákladová Doložka Částka Komentář 
Kapitola: cestovné, strava, ubytování 

hromadná doprava na víkendových akcích 10 560 Kč 4 výpravy x 22 účastníků x 120 Kč 

cesty autem během táborů 4 400 Kč 2 tábory x 2 200 Kč (dle skutečnosti z posledních tet) 

hromadná doprava - putovní tábor roverů 2 800 Kč 8 účastníků x 350 Kč 

potraviny - 2 dětské tábory 48 960 Kč 
2 tábory x 12 dní x 24 účastníků x 85 Kč (85 Kč na osoboden vychází ze 
skutečnosti roku 2017) 

potraviny - putovní tábor roverů 4 760 Kč 8 účastníků x 7 dní x 85 Kč na osoboden 

potraviny - víkendové akce 11 440 Kč 
4 výpravy x 22 účastníků x 130 Kč (130 Kč vychází opět ze skutečnosti 
roku 2017; zahrnuje stravu od sobotní snídaně po nedělní oběd) 

ubytování na víkendových akcích 10 560 Kč 4 výpravy x 22 účastníků x 60 Kč x 2 noci během víkendu 

potraviny - jednodenní akce 6 600 Kč 

6 výprav x 22 účastníků x 50 Kč (u 6 jednodenních výprav je počítáno 
pouze s obědem; dalších 8 výprav je půldenních, kde náklady na 
potraviny prakticky nevznikají) 

SOUČET ZA KAPITOLU 100 oso Kč 
Kapit ola: Materiál, služby 

vzdělávací kurzy 9 000 Kč 
účastnické poplatky na vzdělávacích kurzech (táborový zdravotník, 
vůdcovský kurz, výměny zkušeností apod.) 

drobné opravy v klubovně 4 700 Kč drobné opravy, nátěry 

drobná údržba tábořiště 5 500 Kč zpeynění některých ploch, sečení louky apod. 

kopírování a tisk 4 100 Kč tisk výroční zprávy, plakátů na akce pro veřejnost apod. 

vstupné 4 200 Kč 
vstupné do hradů, zoo, muzeí, rozhleden - jedná se zejména o programy 
v rámci víkendových výprav oddílů 

kancelářské potřeby 820 Kč provozní náklady střediska - toner, šanony, tiskopisy dokladů,... 

čistící a úklidové prostředky 1 100 Kč provoz klubovny a táborů 

výtvarné a papfrnické potřeby 14 900 Kč 

materiál určený pro program na družinových schůzkách, táborech a na 
akce pro veřejnost- barvy, lepidla, kartóny, modelářská hlína, laťky, 
provazy, balónky, papír, tuše, látky na výrobu kostýmů ... 

knihy a časopisy 2 800 Kč 
tématické knihy z oblasti pedagogiky, metodiky přípravy programu, 
zdravovědy, etiky... 

drobné vybalení oddílů 5 000 Kč sportovní potřeby, deskové hry,... 
i 

vybavení pro táboření 8 300 Kč vařiče, celty,... 

startovně - Závod vlčat a světlušek 900 Kč 

SOUČET ZA KAPITOLU 5 61 320 Kč 
K apitola: nájemné 

pronájem tábořiště 17 000 Kč pronájem letního tábořiště pro 4. oddíl 

pronájem tělocvičny 1 600 Kč 2 půldenní oddílové akce x 4 hodiny x 200 Kč 

SOUČET ZA KAPITOLU 6 18 600 Kč"1 

CELKEM 180 000 Kč 



Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) dopad akce na děti a mládež 
Projekt „Nebuď z plyše, buď skaut" je plně zaměřen na děti a mládež v celém věkovém 
spektru. Základní skupinou jsou pro nás děti školního věku (6-15 let), které jsou organizovány 
v družinách a oddílech a mají pravidelné schůzky v rámci družin i jednorázové oddílové či 
střediskové akce. Mládež (15-26 let) se potom sdružuje v rámci roverského kmene a pořádá 
různé pravidelné i nepravidelné akce dle časových možností členů (středoškoláci, 
vysokoškoláci, pracující). Posláním našeho sdružení je napomáhat rozvoji osobnosti dětí a 
mladých lidí a vycházíme z něj i při tvorbě programu. Cíle zaměřené na rozvoj povahových 
vlastností, znalostí nebo dovedností dětí se snažíme vhodným způsobem zapracovat do všech 
našich aktivit. Naše činnost není nárazová, ale pravidelná a kontinuální, což velmi zvyšuje 
pravděpodobnost toho, že se nám podaří naše poslání naplnit. 

b) časový rozsah akce 
Projekt je celoroční. Zahrnuje pravidelné schůzky družin 5x týdně (5 družin dle věku dětí, 
každá má schůzku Ix týdně), jednodenní nebo víkendové výpravy dětských oddílů přibližně 
lx měsíčně, letní tábory a jednorázové akce pro veřejnost. Doba realizace projektuje od ledna 
do prosince 2018. 

c) rozsah a zaměření letní činnosti - letních táborů a soustředění 
Součástí projektu „Nebuď z plyše, buď skaut" jsou dva letní dvoutýdenní tábory dětských 
oddílů a putovní tábor roverského kmene. Tábory jsou završením a vyvrcholením celoroční 
činnosti. 

d) výše ostatních plateb za provedenou práci 
Junák je organizací, kde vedoucí svoji činnost vykonávají dobrovolně. Výše plateb za 
provedenou prací na projektu bude tudiz nulová. 

e) propagace akce směrem k široké veřejnosti 
Projekt je vůči veřejnosti propagován zejména pomocí čtyř akcí, které jsou veřejnosti určeny. 
Těmito akcemi jsou dětský karneval, charitativní sbírka Český den proti rakovině, odpoledne 
v Duhové škole pořádané při příležitosti Dne dětí a Betlémské světlo. Český den proti 
rakovině a Betlémské světlo jsou akcemi celostátního (v případě Betlémského světla dokonce 
nadnárodního) významu. 


