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Předkládá: OŠMS/J. Čermáková 26.4.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr A"'
Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. JCj.M é^2c&Q2čs<-^--7

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová /)

Poznámka:
Subjekt (IČO: 26990245), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: cermakova.jana, datum ověření: 25.04.2018 12:58:42):

„Celoroční volnočasové a sportovní aktivity především pro handicapované spoluobčany",
dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (ID
PR02404.0002) * 1 2 3

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 20000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 UZ: 
000000323

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

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

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01E372Z

kitSMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 1 1
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")

(PR02404.0002)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen "Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s. 
se sídlem: Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 26990245
zastoupen: Jiřím Charvátem, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 196401788/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace'1) na realizaci akce „Celoroční volnočasové a sportovní aktivity především pro 
handicapované spoluobčanyblíže 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

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.
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Cl. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 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 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady akce 45 000 Kč
Výše dotace v Kč 20 000 Kč
Výše dotace v % 44,44 % z celkových nákladů na

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

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

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

5) Souběh dotace s dalšími dotačními tituly Kraje včetně grantových programů Fondu 
Vysočiny na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
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ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejdříve 
ode dne 1. 1. 2018, nejpozději však do 31. 12. 2018. Pouze v tomto období mohou 
vznikat uznatelné náklady na realizaci akce.

2) 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.

3) 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, konzultační, právní a poradenské služby,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) poplatky za lékařskou pohotovost a služby (vystavení potvrzení lékařem atd,),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací,
q) nákup vody, paliv a energie,
r) odměny účastníkům soutěží ve formě peněžitého plnění (prize money).

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,
b) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
c) nájemné (sportovišť, kluboven, apod.),
d) propagace, tiskové materiály, webové prezentace,
e) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činností),
f) ubytování, cestovné a stravné, dopravní náklady,
g) občerstvení, pohoštění,
h) nákup potravin,
i) věcné dary (věcné ceny) pro soutěžící,
j) odměny pro rozhodčí,
k) startovně.

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
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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 PR02404.0002“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušného 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. ledna 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/po-uzaverce, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentace zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě a její doložení,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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g) umožnit kontrolu v šouladu 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, paragony, účtenky 

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

i) zajistit publicitu v souladu s čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
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) 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) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

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

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
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e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),

f) prezentace Kraje moderátorem akce,
g) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj,

h) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.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), věznění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Udržitelnost akce

Udržitelnost je vyžadována po celý kalendářní rok 2018.

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 zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Čermáková, tel: 564 602 939, email: 
cermakova.i@kr-wsocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky. p@kr- 
wsocina.cz.

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

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

7) Tato smlouvaje 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 24. 4. 2018 
usnesením č. 0748/13/2018/RK.

V Jihlavě dne ....?. .LQS.'.JM

Handicap Sport Club 
Velké Meziříčí, z.s.

Náměstí 79/3 
594 01 Valkó MoziWří 

IČO: 2699024.5....

Jiří Charvát 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
radní Kraje Vysočina
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Příloha č, 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a voinočasové 
aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Evidenční číslo žádostí
(žadatel nevyplňuje)

i K 0 í-k 0 k , V 0 V Ji,

Název projektu
Celoroční voinočasové a sportovní aktivity především 

pro handicapované spoluobčany.
Název žadatele (úplný název 
dle dokladu o právní 
subjektivitě)

Handicap Sport Club Velké Meziříčí^s.

Sídlo žadatele (ulice a číslo
popisné, PSČ a obec) .....

Náměstí 79/3 I----- —•—
594 01 Velké Meziříčí | posto < ,„fv5„

Identifikační číslo
26990245 lL.....1..V "

Statutární zástupce (jméno a 
příjmení, funkce, telefon, e- 
mail)

Jiří Charvát j
tel: 605 297 013 

email: hscvm(2)seznam.ez

Kontaktní osoba (jméno a 
příjmení, telefon, e-mail)

Jiří Charvát 
tel: 605 297 013 

email: hsevm(S)seznam,ez
Bankovní spojení
(název banky, čísio účtu, kód 
banky)

Československá obchodní banka
číslo účtu: 196401788/0300

Celkové uznatelné náklady 
projektu 45 000,00 Kč
Požadovaná výše dotace 
(kolik tvoří procent z celkových 
uznatelných nákladů) 20 000,00 Kč (44,44%)

Specifikace aktivit:

1, Popis činnosti žadatele

Sportovní klub zajišťuje sportovní aktivity především pro 
spoluobčany s handicapem z Kraje Vysočina. Sportovci 
se věnují atletice, bocci, curling a integrované sporty 
závěsný kuželník a bocci. Rekreačně ve volném čase 
bowling a cyklistiku. Sportovní klub je členem České 
federace Spastic Handicap (ČfSH), Českého svazu 
curlingu a České unie sportu. Sportovci se účastní 
sportovních aktivit dle kalendáře akcí a některé turnaje i 
sami pořádáme. Ročních aktivit je pro naše sportovce 
zajištěno okolo 25 turnajů a soutěží. Výbor sportovního 
klubu musí pro tyto soutěže zajistit registraci, přihlášky, 
dopravu, ubytování, stravu, lékařské prohlídky, ošacení 
pro sport a sportovní potřeby, vše v duchu stanov
Handicap Sport Clubu,z,s,

2. Popis aktivit v rámci 
projektu (včetně místa 
probíhajících aktivit)

Sportovní klub se věnuje sportovnímu odvětví, boccia a
integrovaná boccia, curling, integrovaný závěsný 
kuželník, atletika. Boccia turnaje se konají v rámci 
kalendáře České federace Spastic Handicap (ČfSH) a 
další turnaje, které pořádají sportovní kluby v rámci ČR



mimo tento kalendář. Turnaje se pořádají většinou 
v Brno, Velké Meziříčí, Praha, Havířov, Zbůch u Plzně. 
Integrovaná boccia jsou turnaje dvoukolová a družstva 
jsou rozdělena do 3. lig, které probíhají v tělocvičné ZŠ
Nová Paka a Otevřený turnaj, který se odehraje 
v tělocvičně Osová Bítýška, jehož jsme pořadatelem. Za 
sezónu družstvo odehraje na těchto turnajích min. 16 
zápasů.
Curling - z důvodu jediné haly v ČR se turnaje konají 
v Praze Roztyly a jsou rozděleny na sezónu podzim - 
jaro. První dvě kola se konají o víkendu během podzimu 
a další tři kola v lednu. Během těchto 5. kol družstvo 
odehraje 14 zápasů. A před koncem sezóny se odehraje 
Mezinárodní MČR, které se odehraje během dvou dnů. 
Integrovaný závěsný kuželník má 4. kola, z nichž první 
dvě se pořádají v Centrum Kociánka pracoviště Březejc, 
jehož jsme pořadatelem, 3. kolo Dolní kalná a 4. kolo 
stará Paka.
Atletika- 4. atletické závody se konají 3x Bílina jarní a 
podzimní atletika + MČR a závody ve Stříbře.
V průběhu celého roku probíhají tréninky ve všech těchto 
aktivitách. Bohužel nemáme své zázemí na bocci si 
pronajímáme halu ve Žďáře nad Sázavou, Velkém
Meziříčí a sál ve Vídni. Curling máme 1x v měsíci 
zamluvenou dráhu na 5 hodin + 3reprzentanti dojíždí na 
tréninky reprezentace dle možnosti na 2-4hod. týdně. 
Tréninky atletiky se domlouváme individuálně na volných 
sportovních plochách a atletickém stadiónu ve Velkém 
Meziříčí.

3. Četnost aktivit Viz: příloha sportovních aktivit 2018

Viz: příloha sportovních aktivit 2018

4. Harmonogram 
předpokládaných aktivit 
/ert.itML turnajů, táborů,,...)
Cílová skupina 
fzaškrtněte odpovídající) děti a mládež 4+1 □ 80% dospělí 8 □ 100 %

"pSpišcíiovéskupiny detj a 
mládež {specifikace dle Cl. 2 
ndst 4 Pravidel)

Celkově je v tomto projektu zapojeno 4 handicapovaní do 
26. roků věku a 1. dítě do 18. roků bez handicapu.

Do projektu je zapojeno celkem 8 členů z handicapem 
nad 26,roků.

npopfecííovéskupiny dospěli 
(specifikace dle Cl. 2 odst. 5 
pravidel)

personální zajištění 
(jméno, příjmení, kvalifikace)

Charvát Jiří - řidič asistent, vedoucí výprav rozhodčí iboccia, 
předseda sdružení
Bartůněk Milan - místopředseda, řidič
Charvátová Eva - řidič asistent rozhodčí iboccia, pokladník, 
absolventka akreditovaného vzdělávacího-programu pro vzdělání 
v soc, službách se zaměřením na osoby s tělesným nebo 
kombinovaným postižením. Osvědčení č: 1242/1/4, v současně době 
je v této profesi zaměstnána.
Dvořák Bohumír- člen výboru
Špaček Miroslav - člen výboru
Sniolik Roman - řidič, spoluhráč, vedoucí výpravy
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------------------------------------- 'Meruňka Stanislav - řidič asistent, rozhodci iboccia
Sláma Alois - řidič
Slámová Jindříška - doprovod, asistentka
Zdražilová Kateřina - spoltthráčka, vedoucí výpravy
Píhiiová Jana - spoluhráčka

CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY AKTIVIT 

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v KČI:

Částka;
Cestovné 'startovně, dopravní naklady a ubytovam.................................... 31000,00 Kč

5000,00 Kč
ProváHnáliď^k^teriiu a služby............................. _.................. 2000,00 Kč
Ceny pro soutěžící do turnajů {věcné dary)...... p.................................. ..... 4000,00 Kč
Propaqace, webové stránky ------ ,— -------------- ---------- ------------ 1500,00 Kč
Ostatní osobní výdaje 1500,00 Kč

Celkem: ..—---------------- — 45000,00 Kč

Čestné prohlášeni
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úpíné a pravdivé.

12.2 2018
datum, místo

Hatidkap Sport Clofe
Velké Meaiřffflf, za

Híměstf 79/3 
594 01 V»lké Moatinef

Í&r2&»Q2áS
razítko žadatele

Jiří Charvát

jméno a příjmení statutárního zástupce

7

podpis statutárního zástupce
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Harmonogram předběžných sportovních akcí Handicap Sport Club Velké Meziříčí 2018

Leden curling Mezinárodní liga 3.-5. kolo 5.-7,1 2018 Praha Roztyly
Únor boccia Národní soutěž boccia 1. kolo 24.-25.2 2018 Velké Meziříčí
Březen boccia Národní soutěž boccia 2. kolo 10.-11.3 2018 Brno

curling turnaj 30.-31.3 2018 Trutnov
Duben curling Mez. MČR 28.-29.4 2018 Praha Roztyly
Květen boccia Národní soutěž boccia 3. kolo 12.-13.5 2018 Brno

atletika Jarní atletika SH 27.5 2018 Bílina
Červen i záv. Kuželník Turnaj ČSOB leazing cup 1.-2. kolo 2.-3. 6 2018 Kociánka Březejc

atletika MŘSH 24.6 2018 Bílina
Září atletika Podzimní atletika SH 1.9 2018 Bílina

iboccia Otevřený turnaj 22.9 2018 Osová Bítýška
atletika Podzimní atletika SH 29.9 2018 Stříbro

V současné době je aktuální neúplný kalendář akcí 2018 české federace Spastic Handicap
kerý bude doplněn o podzimní ligu curling vozíčkáři, Národní soutěž boccia, regionální soutěže
bocci. Dále o kalendář akcí Sport proti bariérám, další dvě kola integ. Záv, Kuželníku v v Dolní Kalné a Staré Pace
a 2, kolo integ. Bocci v Nové Pace.
Mimo tyto akce sportovci trénují dle možnosti a prostoru. Vzhledem k zázemí našeho klubu si na trénink bocci
pronajímáme plochu pro tento sport, atletiku trénujeme na atlet Stadiónu Ve Velkém Meziříčí a různých sport hříštích v okolí bydliště, 
na trénink curlingu dojíždíme Ix za měsíc do Prahy na 5. hod, a naší reprezentanti trénují dle možnosti 2.-4. hod. týdně také v Praze. 
Integrovaný závěsný kuželník trénujeme také dle možnosi a domluvě.
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