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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: 0305/06/2018/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Svidník 

Smluvní částka: 1) 60000.00 

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 / 
/%" ( 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 21.2.2018 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová /J UM y 

Předkládá: OŠMS/K. Němcová 21.2.2018 yÍM C ^ / 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
^ 3. 3 • yj i £> 

Zodpovídá; Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr ^3- 5, 00 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 13, 03. 2018 éUJ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 65983629), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: němcova, datum ověření: 21.02.2018 14:25:30): 

Pravidla RK Vysočina na celoroční volnočasové aktivity - Volný čas 2018; PR02298.0041 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 60000, 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, 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 ría 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). 



Žižkova 57, SS7 33 Jihlava 
KUJIP01E3037 

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") 

(PR02298.0041) 

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 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Svidník 
se sídlem: Pacovská 80, Černovice, 394 94 
IČO: 65983629 
zastoupen: Mgr. Kamilou Pařízkovou, vedoucí pionýrské skupiny 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 218305181/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Volnočasové aktivity dětí a mládeže v PS Svidník 2018", 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena 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. 
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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 60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc 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 150 000 Kč 
Výše dotace v Kč 60 000 Kč 
Výše dotace v % 40,0 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 60,0 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 90 000 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 vypjacení 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 ha 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 látkami 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 PR02298.0041", 

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 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, 

Strana 4 (celkem 8) 

http://extranet.kr-vysocina


- 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, příp. okamžik uskutečnění 
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu 
a celkovou částku, 

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

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 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 ČI. 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. 

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) - písm. k) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

-n 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 dne 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 možnosti 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 

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

5) „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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 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 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 ČI. 1 
a ČI 13 °dst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 

inen oznámit Kraji. Změnu ČI, 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
[idnostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizací 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 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, 
pod|e 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. 

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

... dne 

Pionýr, z.s. -
Pionýrská skupina Svidník 
PacwskáiBO, 394 94 Černovice 
ÍČ: ($&i£2M^^r33C'::: 8' '0300 

Mgr. Kamila Pařízková 
vedoucí pionýrské skupiny 

V Jihlavě dne ..?!!!?., 

mg. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina 
Žižkova 5 7. SR 7 11 lihlaua 
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Kraj Vysocma 
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) t+4 

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

PR02298-08_12_17-48 

Název dotačního programu Volný čas 2018 

Název projektu 
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v PS Svidník 
2018 

Přesný název žadatele 
(dle dokladu o právní 
subjektivitě) 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina 
Svidník 

Právní status: Pobočný spolek 

Ulice: Pacovská 80 

Obec: Černovice 

Žadatel 
PSČ: 39494 

Žadatel HHH| 6598 3629 JJ - Načti data • 

Název banky: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 218305181/0300 

www: www. pssvidnik.wz. cz 

Email: pssvidnik@seznam.cz 

Tel./fax: 606180951 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce Jméno: Kamila 

žadatele Příjmení: Pařízková 

Funkce: Vedoucí pionýrské skupiny 



Titul: 

Jméno: František 

Kontaktní osoba Příjmení: Dvořák 

projektu Funkce: hospodář PS 

Email: pssvidnik@seznam.cz 

Tel.: 606180951 



1, Lokalizace projektu 
(Město/ob ec/mikroregion) 

Černovice, region Pelhřimovsko, kraj Vysočina 

O 

i 



[Na Cernovieku se voinočasovým aktivitám dětí a 
jrnládeže věnují kromě místní Základní školy 
převážně sportovní oddíly a černovický Svaz 
dobrovolných hasičů. Pionýrská skupina Svidník 
svou činnosti zajišťuje pravidelné vošnooasové 
•^ih/ity dětí vedením několika oddílů se 
— "i íenísn f •'SÍm na přírodu, turistiku a 
m -mí, y-*sl v zvířatům, rybaření i sport, 

Ji se - re M\>I< opakovaně na období školního 
TOKU a maji praviueíné schůzky v naší klubovně. 
Navštěvují je převážně děti z 1. 9. ířídy. Kromě | 
„dětských oddílu" funguje při PS Svidník také KíAV| 
j~ Klub instruktorů a vedoucí, který se zaměřuje ; 
také na výchovu instruktorů a nových vedoucích. 
Nabízí tak možnost dětem pokraéov^* svých 
zájmových volnočasových aktivitách i on nkončenf 
základní docházky, kdy musí děti do-i^s" do 
střed lích e.Koi mimo Čemovice, což vede často ke 
-í-^ír o předchozí koníčky a zvyšuje se 

'«• . negativních vlivů, které na ně mohou v tomto 
)ůsobít (jako např, různé party a drogová ! 

problematika). K!AV se tak snaží rozvinout jejich 
aktivity i v rámci instruktorské činnosti při práci 
Q: i 

•kmes- kvůli místní absencí dalších organizaci (jako! 
:lad Skaut, TOM nebo ČSOP), které se j 

"i rují na podobné aktivity jako Pionýr, zastává i 
PS Svidník na Černovicku významnou složku mezi i 
organizacemi zaměřenými na volný oas dětí a | 
mládeže. Kromě oddílové činností připravuje naše ! 
organizace i řadu akcí pro širokou veřejnost, jako j 
například karneval, drakíáda, výlety do přírody a j 
turistické pochody, rybářské soutěže, sportovní j 
turnaje, tvořivé dílny, pro děti. ekologické akce, ! 
víkendové pobyty pro děti na PZ Chváikov aj. 
Každý měsíc se uskutečňuje minimálně jedna 
takováto akce. Do přípravy a organizace akce jsou 
zapojováni rodiče, neftienská mládež i široká j 
veřejnost. První pátek v říjnu ji125, let pořádáme j 

naší největlí akci - noční pochod Klábosiluv noční 
přesun, který se """"" 'Stí a veřejnosti z celé 
republiky a někd wovdno i účastníky 
ze zahraničí, 
jVyvrcholením celoroční činností j^ kdL* jí, íoti! 
jditský tábor, který pořádá naše F " . i o-k k «Ji -
Chváikov v prvních 14 dnech prázumti. wajeno 
průběhu se zdarma podílí instruktoři i vedoucí. 
Nejen na přípravách akcí již několik lei 
spolupracujeme s místními spolky, Městem 
Černovíce, městskou knihovnou a s kulturní komisi 
města Černo"'^ 7ákiadni školou, Diagnostickým 
ústavem soc,5'r » er, SOH černovíce, 'CSZ 
Čemovice, šes imo,: booioonosii Aesculus, 
Mopíky Pacov. SEV í l^op^c Pelhřimov, 
RADOVAN 21 Obraian _ 

2r OcSuvocfnSsiií projektu 
(popište výchozí situací, klem Vás 
vede k podáni žádosti) 



3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cí/ů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Nabídnout dětem a mládeži na Cernovicku 
pravidelné voinočasové aktivity zaměřené na 
přírodu, turistiku, chov zvířat, rybaření a sport. 
Nabídnout takové voinočasové aktivity, které jiná 
organizace v Černovících nenabízí a děti tak 
nemají možnost věnovat se a dále rozvíjet koníčky 
z této oblasti. 
Nabídnout dětem a mládeži možnost aktivit, při 
jkterých se ve svém volném čase budou scházet sej 
vými kamarády a budou se moci přiblížit přírodě, 

zvířatům, vést je k odpovědnosti, prohloubit své 
'ekologické cítění a utvářet si vlastní kladné životní 
hodnoty. Omezit negativní vlivy současného 

ivotního stylu, který má dopad na trávení volného 
času dětí, přimět je vstát od počítačů a přijít na 
joddíl mezí kamarády, se kterými mohou vyrazit do 
přírody. Vychovávat mládež jako instruktory 
jv dobrovolnické činnosti věnující se práci 
s mladšími dětmi, naučit je připravit program, hry a 
vést je k zodpovědnosti. 
Pokračovat a rozvíjet aktivitu v přípravě 
osvětových akci pro širokou veřejnost. Příprava, 
personální a technické zajištěni letního dětského 
tábora. 

Dílčí cíle vedoucí k dosažení cíle hlavního: 
Pravidelné schůzky oddílů A mládeže 

!- Spolupráce s místnírr v* Uy a sdruženími na 
příoravě akcí pru iřn < v až í dospělé 
- ll.eoéení_a podpora L v>_, .jdobých voinočasových 
ai'divit na ČernovicKti 
- Příprava víkendových akcí a letního tábora 
- Udržení a rozvoj vyhovující materiálně-technické 
základny pro přípravirakcí a letního tábora 
- Dobrovolnické akce s ekologickou tématikou ve 
spoluprácí SEV Mravenec nebo Sdružení krajina 
- Příprava celorepublikové akce Kíábosilův noční 
přesun 2018 
- Propagace činnosti směrem k dětem i široké 
Iveřeinosti 

4. Cílové skupiny 
(Popište cito vé skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Členové oddííů - především děti z 1 . - 9 .  tříd, 
instruktoři a vedoucí 
- pravidelné schůzky, společenské aktivity 
víkendové akce, letní táboření, pořádání akcí pro 
širokou veřejnost 
IMIádež po ukončení zď.mdní školní docházky 
j- pravidelná práce v >r'!ech, vedení mladších 
idětí, ínsíruktorská práce, letní tábory, KIAV 
Rodiče s dětmi všeho véku, senioři 
- aktivní zapojení do akcí a účast na akcích pro 
širokou veřejnost a.letního tábora 
{Veřejnost ' . 
|~ pravidelné akce pořádané PS Svidník 



5, Počet organizovaných a 
neorganizovaných děti a. 
mládeže' 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v příloze žádostí) 

Organizované děti a mládež - pravidelné schůzky 
na ocidítech cca 30, víkendové akce - cca 25. 
Neorganizované děti a rníádež - průměrná účast 
dětí a mládeže na akcích pro veřejnost cca 50, na 
' »' d~"3liyv noční přesun cca 200, tábor 60, Dětský 

cca 100, Pro čisté Černovicko cca 60, 
i: \jriuwi ské závody cca 25, Drakiáda cca 30, 
spolupořádáni akce Černovicko se baví cca 500 
dětí a cca 2000 vniků. 

6, Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v příloze žádostí) 

r irrtfiská >k ťf' " * idník bude pokračovat v práci 
r „ ni a _~nc v- - ,» r"",~I~é voinočasové 

< vii f děli j • * -c ici své činnosti bude 
c ť»'uvatpra«:d-íi c oddílovou činnost (schůzky 

-t i ,sž 2 krát ti, r-' lově akce v přírodě a 
na PZ Chváikov , > jeny s širokou veřejnost, iétní 
tábor, akc« nrn \fofoinn=i ^cca ^ akcí za 
rok) zaměir, { rvi m . >n o ťé, turistiku, 
e k o l o g i i ,  h *  >  - 1  i e  -  »  > r  »  . p ř .  K l á ' c r j v  
noci ! pfpc i i oj » » ii i| , |-te cca -"'u Jbor 
50, r>e V ,«V4 , í • q čisté černovicko 
cca tlJ, f-,y r \ - -»* ' i ly Pochody 
Májovou \ 5"- c 1 *• - 1 it r ořírodou 150, aj.) 
V rámci 5*»i vrn i. iV i . «te>> t« současná 
spolupráce s dalšími oraa v ,mi a spolky na 
Cernovicku (SDH, Aesculus, USŽ, ZŠ, DÚŠP, 
VUM, Městská knihovna aj.) a Pelhřimovsku (např. 
SEV íví!3'ífci ec, ČSOP Pacov, Radovan 21, Lesklé 
koule, icov) a udržována spolupráce 
s Městem uernovice a kulturní komisí města, 
V průběhu roku jsou pořádány víkendové akce na 
PZ Chváikov (cca 5) a brigády, na kterých se 
dobrovolní _h • prací udržuje materiální a 
techrjr - ="-iání chodu PZ Chváikov. První dva 
týdny u teuhui prázdninách pořádá PS Svidník na 
PZ Chváikov ietní dětský tábor. 



8. Časový harmonogram 
realizace projektu -
za čáte k/ukončení p roje ktu 

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

jVytváření a udržení nabídky volnočasových aktivit 
pro děti a mládež i širokou veřejnost, 
[Oddílová činnost s pravidelnými schůzkami min. 3 
krát týdně. 
Akce pro širokou veřejnost - min. 12 akcí za rok, 
včetně zapojení rodičů a dalších účastníků do 
přípravy a průběhu akcí. 
Víkendové pobyty na PZ Chváikov zaměřené na 
pobyt v přírodě, táboření, spoil, ekologii, hry a 
rekreaci. 
Dvoutýdenní Letní dětský tábor, který je 
yvrchoienírri celoroční činnosti a je pořádaný 

každoročně začátkem letních prázdnin. 
lUdržení a zajištění materiálně-technické základny 
pro činnost PS Svidník, pro pořádání letního 
dětského tábora. 
Propagace činnosti a nabídky účelného trávení 
jvoíného času. 
Rozšiřování a prohlubování spolupráce s místními 
spolky a organize a zapojení široké veřejnosti 

jdo volnočasových •_u> it připravovaných naší PS. 
Leden 2018 - pro>i'.e, 2018 (a další pokračováni 
činnosís i po skončení projektu). 



Všichni oddíloví a táboroví vedoucí v naší 
organizaci maji v rámci vzdělávání ve sdružení 
Pionýr certifikaci garantovanou iviSMT nebo 
Moovrem (instruktor, Vedoucí dětského kolektivu, 
iK!'-s\'jí vedoucí zotavovací akce). 
; 

Mgr. Kamila Pařízková 
vedoucí PS, speciální pedagog, cca 20 let praxe -
•M s dětmi a jejich volnočasovými aktivitami 
f ^tt.iktor, oddílová vedos UV ;• JCÍ 

.lího tábora), vedoucí o l - m, t« 

9, Organizační a odborné 
:;?• >f»Zh"CP>lí pi • 
{Popište vase oaoorne a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s realizaci 
projektů} 

zaměstnání pedagog, 
Bc. František Dvořák 
hospodář PS, cca 20 let praxe ™ práce s dětmi a 
jejich volnočasovými aktivitami (instruktor, oddílová 
vedoucí, hlavní vedoucí letního tábora), vedoucí 
oddílu, certifikace. 
Lenka Jarošová 
hlavní vedoucí LDT, cca 15 tet praxe - práce 
s dětmi a jejích voinočasovýn ' "'-íMtami 
(instruktor, oddílová vedoucí, " vedoucí 
letního tábora), certifikace. 
Věra Dvořáková 
vedoucí chovatelského kroužku, zdravotník, cca 18 
tet praxe - práce s dětmi a jejich volnočasovými 
aktivitami (instruktor, oddílová vedoucí, hlavní 
vedoucí letního tábora), certifikace. 
Mgr. Jaroslav Řeháček 
přes 30 let praxi - v1 s dětmi a jejich 
volnočasovými j ,mi (instruktor, oddílová 
vedoucí, hlavní cí letního tábora), pedagog, 
dlouholetý vedo ° 

Celkové náklady na 
projekt 150 900 KS 100,00 % 

H O 7, & Cl O V 8 ÍT š 3. ř * ? S 6 
dotace 60 000 KČ 40,ílí) % 

- z toho investiční \ 
dotace 

1 
KČ ,00 % 

10, Rozpočet projektu - z toho neinvestiční 
dotace SO1 000 Kč 100,60 % 

Spoluúčast i Kč % 

- z toho investiční 
spoluúčast KC ,00 % 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 90 080 Kč 100,00 % 



11. Stručná charakteristika 
činnosti žadatele 

Plátce DPH 

Pionýrská skupina Svidník funguje již řadu let jako 
nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou pod 
záštitou sdružení dětí a mládeže Pionýr. V našem 
zájmu je, aby děti uměly a chtěly využívat svůj volný 
čas. V rámci své činnosti provozujeme oddílovou 
činnost a také pořádáme řadu různých akcí pro širokou 
veřejnost, činnost oddílů se zaměřuje především na 
rozvoj a prohlubování vztahu dětí ke svým kamarádům, 
k přírodě, ekologii a zvířatům, na účelné trávení jejich 
volného času a na pohybové aktivity. V současné době 
provozujeme 3 oddíly pro děti, které mají pravidelné 
schůzky v naší klubovně (Chovatelský kroužek se zde 
schází každý den) nebo také v přírodě a u rybníka 
(oddíl Rybáři) a oddíl K1AV pro instruktory a vedoucí. 
Na oddílovou činnost ve školním roce pak navazuje 
v prvních dvou týdnech letních prázdnin náš dětský 
tábor pořádaný na Pionýrské základně Chváikov. O PZ 
Chváikov se celoročně staráme, udržujeme ji a 
pořádáme zde také v průběhu školního roku několik 
víkendovek pro děti. Další naší činností je pořádání 
akcí pro širokou veřejnost. Každý měsíc se uskutečňuje 
minimálně jedna takováto akce. Do přípravy a. 
organizace akce jsou zapojováni rodiče, nečlenská 
mládež i široká veřejnost. Akce se pořádají 
v regionálním, krajském í celostátním měřítku (např. 
Klábosiiův noční přesun - přes 500 účastníků z celé 
ČR. Nejen na přípravách akcí již několik let 
.poiupracujeme s rodiči a s černovickými a dalšími 

spolky a organizacemi především z Kraje Vysočina. 
Všichni naši členové pracuji dobrovolnicky bez nároku 
na finanční odměnu (a to i na letním dětském táboře, 
jna který si vedoucí čerpají vlastní dovolenou ), 

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 odpočet daně z přidané hodnoty (v plné výši, 
krácený, v poměrné výši) vyplňte níže uvedené čestné prohlášení: 

Žadatel (úplný název)Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Svidník prohlašuje, že u 
zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z níže uvedeného důvodu: 

Není plátce DPH 

12. ProhláSení žadatele, že zajistí podii na spolufinancování projekty a souhlasí se 
zveřejněním vybraných "dajů o projekty 

r, - Pionýrská skupina Svkánikpřohlaiuje, že zajistí podíl 
íty a souhiast se zveřejsteiwíi svéiio> jiiiéna (obchodního 
m projektu a výše přidělené podpory pro účely informováni 

Žadatel (úplný názetj ' 
na spolufinancováni pť 
jména), adresy (sídla), 
o čerpání prostředků K 



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

Žadatel (úplný názevIPIontýr, 2,s, = Pionýrská skupina Svidník prohlašuje, i& má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fortclym (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), 
13} na majetek žadatele nmri vylsfášest konkurz nelbo podiu návrh na konkurz a žadatel 
není v iíkviclael, 

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

1 - Pc " ' scifických kritérií 
2, Potxní řl }K, <iiwrjis nákladů a zdrojů financování 
3, Do"'-! " j < _ itě - Výpis ze spolkového rejstříku 
4 ,  D c ' ' - - i  ' - l i í o s  : á k o n a é ,  2 5 0 / 2 0 0 0  S b ,  
5, Partnerská dohodí >luprácí se spolky pracujícím? s dětmi 

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

- ie formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy všechny doklady nutné k posouzení žádosti požadované v rámci 
~ Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotaci 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 posouzeni žádosti připravena k podání ve třech 
vyhotoveních 

- jsou na obálce uvedeny údaje požadované v Pravidlech 

6. Fotopříloha 
Pionýrská skupinaJJvldník 
Pacovska-M, 394 9/jCernovíce 
IČ:65983Wffij^8ž^í81/030Q 

Pionýr, z.s. 

V Cernovldch dne 8.12.2017 



i ilium ii mini mu uidn „„ 

POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ 

a) Dopad akce na děti a mládež 

Projekt se zaměřuje na zlepšení a podporu dlouhodobých aktivit Pionýrské skupiny Svidník, která 
se zabývá prací s dětmi v jejich volném čase a působí na jejich rozvoj. Nabízíme jim náplň pro trávení 
svého volného času na společných schůzkách, vícedenních akcích, ale dále i na veřejně přístupných 
akcích pro širokou veřejnost. Všichni členové, vedoucí a instruktoři pracují bez nároku na finanční 
odměnu. 

V rámci oddílové činnosti jsou otevřeny 3, oddíly pro děti, které mají své pravidelné schů/kv 
a oddíl K.IAV pro instruktory a vedoucí. Oddíly pravidelně navštěvuje okolo 30 dětí a jsou 
otevřeny i pro další zájemce. Činnost oddílů se zaměřuje především na rozvoj a prohlubování vztahu 
dětí ke svým kamarádům, k přírodě, ekologii a zvířatům, na účelné trávení jejich volného času 
a na pohybové aktivity. Velké oblibě se v poslední době těší zejména Chovatelský kroužek, ve kterém 
se děti učí o zvířatech a rozvíjí svůj vztah k nim. O chovaná zvířátka se starají v naší klubovně každý 
den. V současné době máme více jak 25 druhů chovaných zvířat. 

Na závěr oddílové činnosti pořádáme pravidelně prvních čtrnáct dni v červenci Letní dětský 
tábor na PZ Chváikov. Tábor je zajištěn převážně našimi proškolenými vedoucími zcela 
dobrovolnicky bez nároku na finanční odměnu. Tábora se účastní 50-60 dětí a cca 15 vedoucích 
a instruktorů. 

Prázdninové táboření oddílu Rybáři - jako vyvrcholení celoroční činnosti, 3 dny táboření 
a rybaření u rybníka Pohanka. 

Dále připravujeme minimálně 1 krát měsíčně akci pro širokou veřejnost a víkendové akce 
na PZ Chváikov. Akce se pořádají v regionálním, krajském í celostátním měřítku (např. Klábosilův 
noční přesun - přes 500 účastníků z celé CR, z toho na dětské trase z Černovic cca 100 dětí s rodiči). 

b) Časový rozsali akce 

Projekt je realizován v průběhu celého roku 2018 

Pravidelné oddílové schfisky dětí a mládeže (min. 3x týdně) - a oddíly Rybáři (zaměřený na 
rybaření, za dobxého počasí častější schůzky u rybníku, letní táboření), Chovatelský kroužek 
(zaměření na přírodu a chov zvířat, každodenní schůzky kvůli krmení zvířat v klubovně), KIAV -
klub instruktorů a vedoucích (lx měsíčně schůzka + Ix měs. akce). 

Víkendové akce pro děti an 'PZ Chváikov - otevřené pobyty pro děti nejen z oddílů cca 5x ročně. 

jednorázové akce pro Širokou veřejnost zaměřené na přírodu, turistiku, ekologii, zábavu a pohyb. 
Pořádáme např.: 

© Podzimní přírodou 
• Klábosilův noční přesun 
• Koolečkárnu 
• Drakiádu 
• Rybářský víceboj 

Příloha - Specifická kritéria, sír. ! 



© Halloween na Chváikově 
» Vánoční besídku 
© Silvestrovský výstup na Svidník 
« Sáňkovánky 
© Turnaj v Ringu 
® Dětský karneval 
® Turnaj v Člověče nezlob se 
® Pro čisté Černovicko 
• Čarodějnický lampiónový průvod 
® Rybářské závody 
© Májovou Vysočinou 
« Hledání skřítka Plastyloudy 
® Černovicko se baví 
© Letní dětský tábor a řadu víkendovek na PZ Chváikov 

c) Pohybové akce 

Jako vyvrcholení činnosti o letních prázdninách každoročně pořádáme: 

Letní dětský tábor na PZ Chváikov - d vanáctidenní tábor je zajištěn převážně našimi proškolenými 
vedoixcuru zcela dobrovolnicKy bez nároku na finanční odměnu. V rámci celotáborové tematickéhrv 
se de a uci vztanu k přírodě, kamarádství, tábornickým dovednostem., zdravovědě ai Tábora se 
účastni cca 70 deti, mládeže a dospělých, ' " 

Prázdninové táboření oddíle Rybáři - jako vyvrcholení celoroční činnosti oddílu Rybáři 3 dnv 
táboření a rybaření u rybníka Pohanka. ^ 

Klábosilův noční přesun - jejíž tradiční noční pochod, který připravuje v říjnu pro rodič" s dětmi 
i širokou veřejnost, (účast přes 500 účastníků z celé ČR, z toho na dětské trase z "Čemovic cca 100 
dětí s rodiči). 

d) Výše ostatních plateb za provedenou prácí 

Všichni naší členové, vedoucí a instruktoři se podílí na aktivitách Pionýrské skupiny Svidník 
dobrovolnicky bez nároku na finanční odměnu, a to v rámci celé činnosti (oddílové i táborů 
a veřejných akci). Take realizace projektu bude řešena na základě dobrovolnosti členů 
a bezplatné pomoci spolupracujících organizací a spolků. 

e) Propagace směrem k široké veřejností 

Akce poradane nasi PS jsou připravované pro širokou veřejnost. Na pořádanou akci vyvěšujeme 
v Černo vících plakáty na místech ktomu určených, v ZŠ a v podnicích a místních organizacích 
dáváme je na naš web, na web města a spřátelených spolků, na Facebook a rozesíláme je emailem,' 
/pořádaných akcích puolikujeme články v městském zpravodaji a často jsou otiskovány i v novinách 
(Deník, MF Dnes) a to především naše nej větší akce Klábosilův noční přesun. 

V rámci své činnosti spolupracuje naše Pionýrská skupina Svidník již řadu let s místními spolky. 
Městem Čemovice, městskou knihovnou, Základní školou, Diagnostickým ústavem sociální péče! 
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SDH Čemovice, šerrnířkou společností Aesculus, Mopíky Pacov, SEV Mravenec Pelhřimov aj. (viz 
Partnerská dohoda o spoidpiá^t). 

nejen na přípravě akcí (např. Čarodějnický lampíonový průvod) spolupracujeme 
s ggjuovickým Sborem dobrovolných hasičů a oddílem mladých hasičů, 

na společných akcích i úpravách na PZ Chváikov s námi spolupracuje také šermířská 
společnost Aesculus, 

v ekologické oblasti dlouhodobě spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy 
Mravenec Pelhřimov, 

na PZ Chváikov jsou připravovány akce pro hendikepované děti z Diagnostického ústavu 
sociální péče Čemovice, 

na akcích (např. Pro čisté Černovicko) již řadu let spolupracujeme s čemoviclcou Základní 
školou, 

celoroční záštitu nad naší skupinou drží Město Cernovice, od něhož máme přislíbenou 
finanční podporu formou půjčky pro případy předfinancování získaných dotací, 

Pionýr, z.s, « 
Pionýrská skupina Svidník 
Pacwská 80, 394 94 Čemovice 
IG~c59j/3629. BIÍ 21S3C5-31W 
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Podrobný položkový rozpis nákladů projektu rok 2018 Pionýrská skupina Svidník 

Prostředky Prostředky z Fondu 
| Druh nákladu Celkem | Položka 1 žadatele i Vysočiny j 
1, Osobní náklady zaměstnanců (členů) žadatel? 0 i 0 0 

2. Ostatní osobni náklady, z toho; -
a) honoráře, odměny účinkujícím 
b)" dohody konané mimqjiracovní poměr kromě a) 

3. Cestovné, z toho: 
a) • dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) 
b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) 30 000 strava letní dětský tábor a táboření u rybníku Pohanka 18 000 12 000 

c) dopravní náklady mimo a) 7 000 zajištění autobusová dopravy pro rozvoz účasníků na start 
pochodu Klábosilův nočníjjřesun 

4200 2800 

d) ubytování a strava mimo b) 

4. Materiálové náklady, z toho: 
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící prostředky 22 500 spotřební materiál na oddíly - papír, tu: siky a dále* 13 500 9000 

0 hovatelské potřeby - krmiva, vystýlka t u mm atd. 
0 zbářské potřeby - návnady, třpytlo/, h° ( 
0 1 otřeby na oddíl Ringo - na schůzky a pí j tmistiku aj. 
0 rtřební mat. na oddíly, do kulbovny, na akce aj. 

kancelářské potřeby: papír do tiskárny, toner, psací potřeby 3000 2000 
čistící prostředky na tábor a víkendové akce, klubovna 3000 2000 
kopie,foto, plakáty aj. 1200 800 

b) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice 3 500 ' učební pomůcky a lit. o chovatelství a rybařeni na oddíly 2 100 1 400 
0 0 0 
0 0 0 

c) propagační materiály 3 000 fotografie apod. 1 800 1 200 

d) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč 
pořizovací cenv) 

55 000 
vybavení na provoz letního tábora a víkendové akce 
(škrabky, nože, hrnce, podlážky, konstrukce, matrace aj.), 
vybavení klubovny, oddílů 

33000 22000 

5. SSužby a ostatní provozní náklady, z toho: 
a) po_glátkyjx)ště 2 000 poštovné f 1200 800 
b) telefony, internet, datové přenosy 
g) opravy a udržování *" X1-.) ťiobné provozní údržbářské práce klubovna, a PZ 9000 6000 
VÝDAJE CELKEM •• í Sft ;• *;« dow tčc ůíťKktKš 

Do proplacení případné datace bade fiuaocování zajištěno z vytvořených zdrojů a vybraných a obdržených příspěvků PS Svfdaík 

Zpracoval: F. Dvořák, 7.12.2017 . 


