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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") | ^

ID 002779.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

m
h

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
č. účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě 
43378480
Mgr. Jiřím Hamzou, předseda výboru 
1623636309/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „FIS OPA CUP - Evropský pohár v klasickém lyžování, Nové 
Město na Moravě", 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.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané
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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 300 000 Kč (slovy: tři sta 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 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 1 000 000 Kč
Výše dotace v Kč 300 000 Kč
Výše dotace v % 30 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 700 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Cl. 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) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. 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 nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vést. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti 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
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obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 14. ledna 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. prosince 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. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) výroba a rozvoz sněhu;
b) pronájmy kontejnerů a mobilních WC;
c) mobilní zábrany, ploty;
d) energie.

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 
(výdaje) neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

efektivnosti a hospodárnosti,
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. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
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z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující sek dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu 
k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady 
apod.) uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002779“,

d) zajistit, abý 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,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 5. dubna 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy

/...
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a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
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), věznění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola11).

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) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Cl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina11 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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje Vysočina nebo sponzorský vzkaz Kraje Vysočina umístěný na - 
pozvánkách, plakátech, vstupenkách, VIP kartách, volných vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje Vysočina, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 
kraje, možnost účastnit se předání cen vítězům (min. 20 míst VIP včetně kompletního 
servisu),
d) poskytnutí 20 ks volných vstupenek pro potřeby Kraje,
e) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místě konání akce (případně přímo na 
trati závodu) v počtu min. 40 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si 
Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) logo Kraje na panelu prezentujícím partnery akce v tiskovém středisku,
g) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje),

i) dostatečný prostor ve VIP zóně pro prezentaci Kraje Vysočina (např. formou roll-upů, 
prezentačních stěn adt),
j) v případě videoprojekce promítání loga Kraje mezi partnery a odvysílání video spotu

/
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Kraje na celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
k) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu podpořena Krajem,
l) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce,
f) případné umístění loga na startovních číslech jednotlivých závodníků,
g) v případě vydávání tištěného programu nebo brožury prostor pro úvodní slovo 
hejtmana nebo zástupce Kraje Vysočina,
h) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce,

3) 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.

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

Čl. 12
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
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.

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené veřejnoprávní 
smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve 
smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

Čl. 14
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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Ráží, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
27. 8. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 
12. 2018 usnesením č. 0722/08/2018/ZK.

V Jihlavě i
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FIS OPA CUP - Evropský pohár 
f klasickém lyžování, Nové Město na 
rtoravě

Ol 'i 1 '30' Is -i‘ít.0 Svaz lyžování ČR (SLČR) byl mezinárodní lyžařskou 

rederací FIS pověřen uspořádáním FIS OPA Cupu, 
Evropského poháru v klasickém lyžovaní pro sezónu 
2018/2019.

FIS následně podepsala smlouvu o pořádání s SLČR, 

Merý povéřií pořádáním SK NMNM,
1 Akce je součástí 6-ti dílného seriálu juniorských-"?; 
seniorských kategoriícH,, v průběhu dvou tréninkovýcn: a. tří 
ilavnícti závodních dnů Sprint;?/dva distanční žávodsteíww

"’ředpokládame účast cca. 3S0 sportovců a doprovodů 
ze 30 zemí a 3 kontinentů.

Časow i-amiopogrjrn akce
SMiHISMHMPlnMMHW 2 - 5 1. 20'9

r.'irta konaní nitce. Nove Město na Moravě, Vvsocina fičena
L cel na který žadatel chce 
dotaci použit

Výroba z. rozvoz sněhu, energie dočasné mobi'm 
stavby, pronájmy kontejrerů a Toi Toi,

Ociuvcdrčni zarosil
| Pop s výchoz? situace, která vede 
1 podání žádosti včetné informace o U 
1 zda žadatel žadsí o prost cdky na

I Kvalitní uspořádání akce je důležitým krokem v přípravě 
.'sportoviště, organizátorů, města a regionu v Sf§ÍÍ 

j?ó i kandidatury pro další možné pořádání Světových po$|§p 
Ju1 v lyžování v rámci tradiční Zlaté Lyže.

programů EU), zda žadatel zadal
1 finanční dofaci (pomoc) od města (ob 
i a pokud ano v jaké výši, v případě; 
reovlo cožáaano, proč.

h Organizátoři o prostředky na tuto akci v rámci grantových 
isrogramů nežádali. Malý příspěvek obvykle poskytuje;! 

‘■jgl Město Nové Město na Moravě jako neinvestiční dotaci, 
siíž výši v současné době neznáme. wísvvVitejwSí

/WíW (domovské strar ky akce 
n, Vtcrnciu)
Pravm súbjcW.vi*a žadatele ' ;:apSaný spolek

Dp e dokladu 
| subiekliv»tě žadatele)
Sa^núiTi dokladu /ýpis z rejstříku, stanovy



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a přiimů

2.-6.1. 2019 NiVlNM

Příprava projektu, org. výbor 325 000 Kč

Technické zajištění akce - pronájmy a služby, včetně

Výroba a rozvoz sněhu 400 000 Kč

Pronájmy kontejnerů, Toitoi 250 000 Kč

Mobilní zábrany, ploty 150 000 Kč

Energie 200 000 Kč
Provozní zajištění akce 900 000 Kč

Lidský faktor - mzdy, dohody atp. 775 000 Kč

Outdoor reklama, propagace, tiskoviny aj. 470 000 Kč
Ubytování pořadatelé, rozhodčí, dobrovolníci 310 000 Kč

Catering - obědy, stravování 551000 Kč
Doprovodný program 150 000 Kč

Pojištění akce 200 000 Kč

Povinné a jiné poplatky, ohlášky 150 000 Kč

Zahraniční platby 300 000 Kč

Ostatní služby 550 000 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY SPORTOVNÍ AKCE 5 681000 Kč

-

Dotace Kraj Vysočina 1300 000 Kč
Dotace MÚ NMnM 0 Kč
MŠMT 2 000 000 Kč
FIS na akci resp. marketing SLČR 2 500 000 Kč

Vstupné 0 Kč

infront 0 Kč
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY SPORTOVNÍ AKCE 5 800 000 Kč

2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována__________________________

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.____________________________________
Název aktivity (výdaje) výše výdajeVýčet NEUZNATELNYCH nákladů:

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí 
dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění organizátora a jeho 
zaměstnanců

o náklady (výdaje) na pohoštění
o běžné provozní náklady (výdaje) 

(např. telefonní služby, energie, 
poplatky za připojení k síti, 
poštovné, balné, doprava, bankovní 
poplatky,.......)

• náklady (výdaje) na nákup věcí 
osobní potřeby, které nesouvisejí 
s realizaci akce,

o úhrada úvěrů a půjček
» penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Výroba a rozvoz sněhu 400.000
Pronájmy kontejnerů, TOI 250.000
Mobilní zábrany, ploty 150.000
Energie 200.000

Celkem 1.000.000

Řádek
číslo

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

1.000.000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

1.000.000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
soonzorinau...

0

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina



Žadatsí je povinen dodržet podí! vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
Po'--d si '-ski? !y cas,' o’ p>ck.oc i-oť-cvci. p-copcVctlcrou.
vyš. -aldeíá íf,. radon č 2 w»o Lvoucr.u u bulkyi jnrn.i. . rrir,=! ;-i';;3n^o' c i 
tohoto překročení z. vlastních prostředků.
Pc'-jd ouJou rkut.CiiC ro'.'.-.c.y r.a n.a- zře: c;si; mcsi i~2 l-ji-Io l pro f o ' 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, c:r , . - 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akcj

^ČÚOvé- pí^iKurn-:(p6^lstě:-ar6sím,^o\\l̂ \oso^:''áktK-os\milo^6^\la-:^:pfeiíC^n2iizh:Áp6níclQtii-:l^i jejjejich;
| struktura — rapr děv mládež rodím? s oStrr senioři nruzi zeny srokž uere.rrast minority spod ) ________

■tlAkče: ie úfčěnáýproi; néjšifší veřejnost, navazuje na tradici pořádání lyžařských žávgcfů;
i^ákiná. y rámci historických soutěži Zlaté lyže, s cílem oslovit především;

: ríejftí láíf šfikáte^neí-jý
^Pdt^i|}e(3^ tradiční Světové poháry, v běžeckém lyžováni, pritaiwe;;
ifeři^ííipffi^^jiiSu&á^víapredpókfkjém.čélfcové návštěvností cca 10.000 diváků.
Ářš^^^^ůíitíš^iSdp^ftóiěé^áiteí^ízeiVfccfebuderiakceirélífamrié avizována a prezentována

(^^®ÍS|jll^;pSz||Slí5htó|}Éííý;6Ídi#|ft(c!T;sírá|p^iri!SR RsrioW^llSrt^Řnlágf. 

jemapř, Mp Dnes,;Vysočina, Petrov), předpoktórfámo ťíftjct zhnjfra 5<i novinářů a fnfonrafů, 
rAkce bude prezentována současně .na internetu (naše i zahraniční webové stránky,.
.:fe+&t-««FÁV^'íií^SĚiči^'íř<&“fO'r^viVQrt^flíírifísŘ>’o3:'tti:ťřci5rmvř>1. QW-rolnch

Zvládnutím a úspěšným průběhem akce se podpoří mezinárodní prestiž organizátorů, města a
regioňuf vysoký kreditípomúže- í úspěchu pro daiší obdobúve-smyslu Udělován (. pořadatelství 
následných světových soutěží a možnosti dalšího začlenění NMNM. do seriálu. Světoyýstfe 

pohárů v dalších lotech. '^MSiSI;

V kontextu výše uvedeného je velmi významným příspěvkem pro město a region udrženi 
povědomí o regionu Vysočina, jako významném a trvalém partnerovi ve světě jednoho z 
nejpopulárnějštch olympijských sportů. A to jak v národním, tak mezinárodním měřítku 
Z hlediska turismu a souvisejících služeb tato akce opět výrazně pomůže rozvoji regionu, ýp;;“ 

Do NMNM se sjede nejen cca 350 přímých účastníků, ale i cca mnoho zástupců domácích a 
zahraničních kooperujících firem, přičemž na zajištění akce se bude podílet 250 pořadatelů, a 

dalších 50 dobrovolníků.
Očekávat můžeme, vzhledem ke vzdálenostem, návštěvnost i ze. zahraničí,..zejroéhe,. 
Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Ruska a Skandinávie, sanrazř@jmě..*sdésS^^ 

republiky.
Současně příprava areálu, pro. soutěž zvýší jeho užitnou hodnotu pro vrcholné sportovní 
soutěže, současně i pro širokou.místní veřejnost,; její sportovní ii.rekreačniTaktMty ,se;ivšemi 
pozitivními následnými efekty. Významná je i možnostvyužití pro rosáK^lalltuira(;akc?^-í«i«U

Tradice akce (ledná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod ?)
Akce je další významnou mezinárodní lyžařskou soutěží historicky pořádanou v NMNM.

Po dlouhodobém pořádání Zlaté lyže jako SP v klasickém lyžování pevně věříme, že pořádáni 
akce pomůže nejen k návratu pořádání tradičních významných lyžařských soutěží, současně 
posílí pozici dalších „nových tradic", viz už pořádáni mezinárodních soutěží v biatlonu, MTB, 
cyklistice, rychlobruslení atd.

Kraj Vysočina, bude prezentován v souladu se smlouvou k případné dotaci, tzn. minimálně v 
následujícím rožsahu:,

. * iógavtáajě; Vysočina umístěné na všech technických materiálech a tiskovinách-' 
■ žávb<fljý(3ř^entácě; kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích jako 
j y i A1. iv.V?’gsBtČ(XeraVíiSyÍD^ýV:.J[cigoe;_l^aje Vysočina umístěné na plakátech, vstupenkách,, V:'p j 

- pařfrqvacfch kartách apod.
íýÁSiBýďMiiíÉěriKáwivhíbb' odkazu www.kr-vvsociria.čz na domovských www stránkách

i |í*sš:;;T;v:iíV:30^&iá^f5:FĚtSŽraijífjS4^jij^íÍj.ki^^,Vý^o5ihaí,ybE|ftÝív^úp:ííQ-ViP prostor prazášfi§e|;
!IÍi:3ÍS:KlSi^lÉ@^lBÍS^j;Sbžrip^;|i&stnií^břeáÍříf;čerílVÍtěžůnr(, ;.V

j^Í||^SÍí|li^b|^sÁ;jp8emí:

pořadatel, infront - marketing), „ , , ( ,
, » logo (prezentaci) kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery akce v tiskovém

» prezentace kraje Vysočina ymédtteh éř fia-tiskbvýcft konférencrcf% jako -paftněra, 
ákce, 1 1 , 1 ' ' 1 " " - 1 ,k i r;

• v případě videoprojekce odvysíláni video spotu krajSííVyéoSnaSSSSÓáiO^I^^ 
obrazovce (video spot si příjemce,vyzvedne; u poskytovatete)hfl-:;í*AÍ\i:'V;jj;l^^^^

• distribuce propagačních materiálů kraje Vysočina, které dodá poskytovatel, 
mezi hosty akce

• prezentace názvu Vysočina ARÉNA

Zároveň předpokládáme účast vedení Kraje v Čestném předsednictvu akce, samozřejmě 
počítáme s účastí na Slavnostním zahájeni, vyhlašování výsledků a závěrečném banketu.

Nad rámec výše uvedeného bude Kraj Vysočina presentován kontinuálně ve všech, 
presentacích k dalším připravovaným akcím jak v národním, tak mezinárodním měřítku,;napři;i; 
na Kongresech a dalších akcích IBU, webových stránkách a magazínu IBU, na mezinárodním 
setkání sportovních novinářů Fořurri Nordicum, atp.

Předpokládáme i masivní spolupráci na propagaci akci a regionu. sjVysgsinbulfquribm;;a|Sgii[ 

všemi okolními Info centry. Vvji.v.:£í;v;ýí: * V

Výtěžek akce (pokud so icdná o akci, karé generuje zisk iaR ie tento zisk použit?) - , ,J....................

Vzhledem k charakteru akce, náročnosti přípravy a organizace, složitým sněhovými;ij;ii;íjtÍ?5Í 

podmínkám posledních let (výroba umělého sněhu), a poměru celkových nákladů a příjmů, je 
naší snahou vyjít s vyrovnaným rozpočtem. Nepředpokládáme proto výdělek. Potěšitelným 
výdělkem akce je spíše pořadatelský úspěch a další zkušenosti pro budoucnost.

V případě zisku jsou finanční prostředky investovány do mládeže a dalšího rozvoje areálu, 
resp. zařízení pro sportovní využití širokou sportující veřejností.



(v případě zastoupeni na základě plné moci je třeba 
plnou mdopřiložit)

SPORTOVNÍ KLUB 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VtACHOWCKÁ «G6 gi '
j«t! itovťMÉsTommoravě “ :

'V: ó33 Tó 48£- - :-úíXr-S
Ja); -h>25 pS Si6 'iíťja^-A^ r.ffs Klí 935-. .

Žádost prosím odešlete zpět na adresu-
Mgr. Ondřej Ráží , ^ r” “ )

53733 Jihlava T y:Ť:T v-':. v !T:vyyyyy-
é-mail: razí.o@kr-vvsociná.cž .
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270 y

Příloha žádosti - OPA CUP, NMNM 2.- S.1.201S

§||^^Í^^^Í||^í^^||žS^^í^šiaÍ^ťův' ve zněrtítm
pozdějších předpisů

1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního
’;á^Ó$Úí%ášfáUpětií.-pqi)&zái<ďnáČy£štáiX&ŠŘ; o rozpočtových'pravidlech územních - r. ■
:9iy§:ÍdajýC&fci^iptó/Tíi; -7®}
jig(sáit)qst0néin;Íiéišibólóž[ 'žadatel důklad; ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatelé 
uvedený' v žádosti o poskytnuti datace zvoien/stanovan - např. obce doloží výpis usneseni ze 
žasedáníižástupitélsivá obce; svazek'obci dolož! stanovy nebo zápis z Sienské schůze; spolek doloží 
sianbpiihebpzápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
i úbcliódňthd rejstříku'ai'p.)1

viz příloha Area.

2, Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle z,
250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, octet 3, písm. f) 2.
(např spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky niže výpis všech svých členů, právnická osous 
podnikajlcí uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; sva 
doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.)._____________________________________ _cSlř

Pořad.
číslo

IČO / datum 

narození
Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 vlil

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

[X] zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá 

žádná další osoba podíl; týká se všech obci a měst)

f Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat '



3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý pódii a výše tohoto podílu podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §1Qa, odst. 3, písm. f) 3.
(např. obec/město uvede zastoupen! v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnické osoba 
podnikajícI uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.)________JS

Pořad.
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel 
přímý podíl

Výše podílu v 
%2 -W

1 25577778 Zlatá lyže sro 100%

2

3

4

5

6

7

8

9

10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl 

v dalších právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

Jiří Hamza, president SK

SPORTOVNÍ KU®
HOVE MĚSTO HA MORAVĚ

ffii Síi-íř Sií: jf-iř ňí- r -t::í3 f-i;í iíígrHj

tísni výše podílu přesně ríana, uveďte „nestanoveno"

Čestné prohlášení žadateíe o podporu v režimu de minimis 
OPA CUP NMNM, 2.-6.1,2019

Obchodní jméno I Jméno
žadatele Sportovní klub Nové Rflěsto na Moravě

Sídlo / Adresa žadateíe Víachcvická 1200, 592031 NMNM

iCO i Datum narození 433?&4Sí)Vv": :

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

1E3 kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek.................................. , konec..................................).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu___________________________________________ ,

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mu*.. -.eJ'--' 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % Členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, vdaném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také oovažuií za podnik propojený s žadatelem n podporu .

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mipbil 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů._____________ ___ _________________________________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

Mérieňí ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□í js ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky;

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídio/Adresa ICO/Datum narození

( Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
i Bližší; iňfórrháďé o 'propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik*' 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.
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^—^,m .......... .............. .

3.-; Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

E3 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku,
D vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabvtim (fúzí síoučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podníku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo ičo .:©!

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

O jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdabích^yyvyv:

13 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) * 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje ktomu, že v případě zrněny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaiy;

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Viz§ 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz §243 zákona č. 125/2008 Sb.
5;:Pokud, bý riá'-žákladěj převzatých činností, nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
:podpQ^ppÍTÍěmým;žp.Ůšóbeřirt:ňá;:žáKladěúčěíi(;hodnoty: vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení

s nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

ĚtĚ

>::souhlásí:se; zpracováním^ smyslu zákona
vši'o^č>í>níčh-:yé!-;á^Srltípři\^^úceíemv' eyictenč^-'póďp^or: malého 
\^;:;rožsáHú';ý:’š6uíáďú:sé:;žá kcnern;č;.315/2004; Šb;,::p^úpfávehěktěrýcbVztahů:v'bbÍástíVěřejné; podpory 
'^••áýd;Vzměi^zakónaí;a;ípbdp  ̂ udeluji^sprayci;
:{;VJslzpraoaVaféíiTv rn-;': je:v kraf -^Sp&náv^ďyýséchny;:';úďáje obsažená/- v tóriiib./ prdhlášeníf|®|

V po i í c eíp u: I ctó fa ů: iicř-íetiodé=cí ' údáěh^;šótrHíasú';:'Žároveň-"sí;jě;'žádáteí vědom svých • *.. . 1 ■:
';;.yzákbná'č;'.1Ó1/2Óo6'Sb.,;p:óchrárié dsobních údájú: :

Datum a místo podpisu NMNM. 10.8.2018

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Jiří Hamza
Razítko
(pokud je 
součástf 
podpisu 
žadatele)

Sr'Oí?r 
NOVE falz

... . "=

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

STANOVY

.'' Na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů byl 17. 2.1992 v Móýém 
Atóěsíě na Moravě založen SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVÉ/

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se považuje za spolek podle 
ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění (dále

takéjakoNOZ)

.'AnSpbtefcšvby,činností navazuje na tradice bruslařského a sportovního.kiti|i®i,n 
AiŤvv.vT0:/který:bytžaíóžen v roce 1895 v Novém Městě na Moravě./ íýk-llliíL/

U

—------------------------------------------------------- ’

\

Ďl. t.

Základní ustanovení

1-:: Název:spoSíií SPORTOVNÍ KLUB NOVE 
■ ■ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (oaie take jaxc 

' ,SK“ nebo „Sportovní kluoi SK jako spoiek je 
otevřeným, samostatným, doorovoinvm svazkem 
fyzických osob. Jeno činnost je založena na 
demokratických zakiaaecn.

2. SK sdružuje sve čteny se zájmem o lyžovaní, 
biatlon a další sporty.

Ekonomicky podporuje a odborně ndi činnost 
svých sportovních useku v zájmu rozvoie 
sportu.
Podporuje a pomáhá činnosti Sportovního 
centra mládeže - SCM. Sportovního sířecasKa 
- SpS. Sportovního gvmnazia - SG. 
v podporovanycn sportovních o< . ■ 
i vlastni sportovní, tréninkovou pnpravKsusnp 
a zavodni činnost jednotlivých useku.:-:®?,,',: 
Zabezpečuje a orgamzuie sportovní soutěže, 
lejiohž je pořadatelem. Na zaKlaaě dohod 
spolupracuje na organizaci soutěži a akci 
pořádaných v areaiu SK i mimo něj.

3. SK ke své činnosti používá vlastní majetek nebo 
si smluvně pronajímá majetek jiné organizace.

4. SK k zabezpečení své činnosti a potřeb může 
organizovat a provádět vedlejší hospodářskou 
a marketingovou činnost.

5. SK je právnickou osobou, která vystupuje
v právních vztazích svým jménem a odpovídá 
za závazky z těchto vztahů vyplývající. Členové 
SK neodpovídají za jeho závazky.

Vystupuje jako celek vůči jiným klubům, 
sportovním organizacím a sdělovacím 
prostředkům.
Hájí zájmy svých členů a podporuje rozvoj ; , 
činnosti svých úseků.
Vytváří ekonomické podmínky ki 
a rozvoji.
Svoji činnost uskutečňuje s vědomím plné 
odpovědnosti ve vztahu k přírodě. . jvj;;;jij v

6. Sídlem SK je Nové Město na Moravě, 
ul. Vlachovická 1200, PSČ 592 31,

7. Ve své činnosti se SK řídi těmito stanovami, 
přijatými vnitřními normami a platnými právními 
předpisy.

ČI. ii.
Postání a Mávni úkoly SK 

(účel spoiled]

1. Hlavním účelem SK je je široká podpora rozvoje 
lyžování, biatlonu a jiných sportů v Novém Městě 
na Moravě a jeho okoií a vytváření podmínek 
svým členům pro jejich sportovní i společenskou 
činnost.

Či. III.
členství a jeho vznik

1. Řádným členem SK se může stát každá fyzická 
osoba, která je plně svéprávná a trestněprávně 
bezúhonná, bez ohiedu na věk, národnost, .. 
společenskou nebo politickou orientaci
č: vyznání, kdo souhlasí s obsahem čínňQgíjjísiy 
a Stanovami Sportovního kiubu.

2. O členství je nutné požádat formou ptseFj||iSg:p 
přihlášky, jejíž vzor je dostupný na Internetových 
stránkách SK (www.sklnmnm.cz). Osoby mladší 
15-ti let se mohou stát členy SK za předpokladu, 
že na jejich přihlášce je uveden souhlas jejich 
zákonného zástupce. Členství vzniká okamžikem 
schválení přihlášky Výborem SK a současně 
řádnou úhradou členského ročního příspěvku.

Sportovní klub ke splněni svého poslání dle bodu
1. tohoto článku plní úkoly zejména v těchto 
oblastech:

* Zpracovává koncepci rozvoie lyžování,
i.upiattonu a dalších sportů na Novoměstsku 

!.-:i*'Z*8poluprace s organy města Nové Město 
na Moravě

.tssfaSpotapraGUie !, s-.daišimisubjekty. jako jsou, 
i fpísthfpdcfOKy, škoiy, orgarvzaoe;ajécfribí)ivci.

3. Výši členského příspěvku schvaluje Valná 
hromada SK na návrh Výboru SK.

4. Výbor SK má právo v opodstatněných případech 
nesouhlasit s přijetím zájemce do SK.

SK vede seznam členů. Seznam je veden
v elektronické nebo písemné podobě a obsahuje 
údaje poskytnuté členem v jeho přihlášce.
Pro zveřejňováni seznamu členů platí ustanovení 

( §236 NOZ, seznam členů nebude zpřístupněn,

íísíSí



ft. IV.
Zánik Senství

Clensrv'vs SK zanikávystoLipeoirn. vyloučením-,; ; . ■ 
úmríím-Sena a zrušením SK.

j v 7 ji: ; - j ;K:;::j ; : ;v - / : k ;
■í1:: Šaň:-SK:můžeTůzátóaděs'vehO'rozhodnuít. ■ ■ ■ ;

T-»4«d<é«i£viae^.\íy8Coi^ftenstvf2»nf(á’:’.: i
:-.v:;".tipIyn«®n:poslédníio;.cíne-kaíendářního měsíce, i 

Ve kieréro-feyíažádost o ukončení členství !
: ■ písemně. dotučena na adresu SK. Osoba mladší j 

- : rlS-friet-žádá o: ukončení členství prostřednictvím j 
ca:.-svéhozákonného zástupce, jinak je žádost 

V: neplatná-. -. : .

2. -' -- Dopusti-S se clen SK jednání, které je neslučitelné 
. s pbsíéním a Stanovami SK. může být

ná žákiádě rozhodnutí Výboru SK vyloučen.
Proti odůvodněnému rozhodnutí Výboru SK 
o vyloučení ze SK je možné se odvolat k Valné 
hromadě SK ve ibůíě dol 5-íi dnů, ode dne 
doručeni rozhodnutí. Valná hromada rozhodne 
svým hlasováním s konečnou platností 
o vyloučení člena z SK. Odvolání proti rozhodnutí 
Výboru SK o vyioučeni z SK má odkladný účinek.

3. K zániku členství dochází dále v důsledku 
prodlení Sena SK se zaplacením stanoveného 
členského pbspěvku na příslušný kalendářní rok 
po dobu delší než 3 měsíce, a to k prvnímu dni 
měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců
od stanovené lnuty splatnosti. Zaplacení 
členského příspěvku je podmínkou pro výkon 
práva člena SK zúčastnit se jednáni Valné 
hromady SK.

Či. V.
Práva a povinnosti členů

podílet se na všech ostatních výhodách, 
včetně rriateriáWch, které z členství vyplývají.- 
býtprůběžně informován o činnosti SKjývi 
činit návrhy a vyjadřovat se k záležitoétěrnjty' 
šoUvišějícímsé SK á é jeho čínriostúyiýlSiíýVj 
’obracet sě háorgány SK’se sVymroodděty. 
návrhy stížnostmi a dotazy .’.-'SfftSv '
účastnit še zasedání Valné hromady,ŠKSSteď 
se souhlasem Výboru SK se zúčastniťjedinání 
i dalších orgánů SK 
po dovršeni 13-ti let svého věku má 
na jednání Valné hromady SK právo hlasovat 
a volit členy Výboru SK, členy Revizní komise 
SK a právo být volen do těchto orgánů.
Za den dovršení 18-ti Jet se počítá den 
18. narozenin včetně,
být delegován jako zástupce SK do jinýchv.. 
organizací a jejich orgánů hjif ilh-
podávat petice, návrhy a připomínky' kiSfffeteji 
Výboru SK a vedení

3, Povinnosti členů:

» dodržovat Stanovy SK a další právní předpisy
* jednat v souladu se Stanovami SK 
» podílet se na plnění postání SK
» řídit se rozhodnutím Valné hromady SK 

a Výboru SK
« chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno SK
* dle svých možností rozvíjet a propagovat 

činnost SK
» chránit majetek klubu a podle svých možností 

se podílet na jeho udržení a rozšíření lijŠI-Sí;
* zúčastňovat se akcí pořádaných 

na které je delegován
* řádně a včas platit členské příspěvky v : 

ve stanovené výši. Splatnost /renských/ 
příspěvků na kalendářní rok je stanovéfiáivždy 
do 31. března příslušného kalendářního1 roku 
za který se členský příspěvek hradí.

1 ./ Ve vztahu k SK a jeho orgánům jsou si jednotliví 
fádní členové rovni.

:2ý sPrávaj členů; k.

v/ýte/Kučastnit/še; podle svých zájmů a možností 
k;//// ■; veškerého'děrií v, SK 
-jí;.íK/Knpsií;.apjoúžíýát: označení příslušnosti 
jh/ýs-kk/Sfeaýěfe úsekii/;/

v, zúčasmovat se všech oodnlku, soutěži. 
yiSppy^i^effilsehiífiáfSá věéohjostaínioh akcí SK, 

jkteré poole povahy svého zaměření umožňují 
HVřiyhpčÍTOýheřpůsooéhíkodbórňýavýkonnostní 

j;j ěévpřOst,

čl. ¥1.
Organizační struktura

Orgány Sportovního klubu jsou:

* Valná hromada SK
* Revizní komise SK
• Výbor SK
• Sportovní úseky 
» Odborné komise

VĚSTQ VA iVOň-VEzs.

Čí, Vil,
Valné htomstía SK

SK pokua počet řaclne zvo;enycn clenu Výboru 
SK Valnou hromadou SK íniKOi; Kooptovanycht 
klesne pod polovinu.

1.1 -Valna-nromad&;SK:|e nejWšším orgánem SK.
■ člejimr.členv jsou všichni radní čienove SK.

* -schvaluje, ruší a mění Stanovy SK a Statut 
Revizní komise SK

* ze svých řádných členů volí a odvolává 
9 členu Výboru SK

* ze svých řádných Členů volí a odvolává 
3 členy Revizní komise SK

* hodnotí dosažené výsledky, ‘vytyčuje 
perspektivní plán činnosti

* rozhoduje o rozšíření či zúžení činnosti SK
* stvrzuje přijetí nebo nepřijetí nových členů SK, 

popř. s konečnou platnosti rozhoduje
o vyloučeni čtena SK

* schvaluje zprávu o činností SK. zprávu
o hospodaření SK a zprávu Revizní komise SK 
za uplynulé období

* bere na vědomí zprávy sportovních úseků
* schvaluje výši členských příspěvků
* schvaluje majetkové převody ve prospěch 

třetích osob převyšující 7.500.000,-Kč. 
Majetkovými převody se rozumí např. dar. 
prodej, směna, převod, vznik ručiíeJskéhc 
závazku, půjčky a další.

* schvaluje zprávu o činností a hospodařeni 
společností zřízených SK

* voli delegáty SK na vyšší shromáždění
* rozhoduje o zrušení SK či sloučení SK

s jiným sdružením, včetně stanovení zásad 
o vypořádáni majetku SK

či. vin.
Jednán? Valné hromady SK

1. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát 
za dva roky Výbor SK.

2. Valná hromada se svolává vyvěšením pozvánky na 
K vývěsce v sídle SK a současně jejím zveřejněním 
t<f,v 'na internetových stránkách SK minimálně 30 dnů

SKy/den. hodinu, místo a její program.

ýí/ÉVálnou hromadu je povinen svolat Výbor SK 
ríc jecnor o měsíce, požádá-ií o její svolání 

, dýmené í/3 všech řádných členů SK nebo 
.1 ^®'@n komise SK, neoo kterýkoli čten Výboru

4. Valnou hromadu SK řídi předseda SK nebo 
jmy pověřeny c!en Výboru -SK, xteiy také-- ~»y.-. 
zajistí zápis z valné hromady a jeho ověřehjg;Sh: 
dvěma přítomnými čteny SK, zvolenýmiýáhgSK 
hromadou.

5. Valná hromada SK je usnášenischopná, pokud 
je přítomna nadpoloviční většina všech členů SK 
starších 18-ti tet s řádně zaplacenými členskými 
příspěvky za kalendářní rok, ve kterém se valná 
hromada koná. Pouze tito jsou nositeli aktivního 
volebního práva.

6. Každý řádný člen s aktivním volebním přát 
má na jednání valné hromady jeden níasýý 
Všechny hlasy jsou si rovny.

7. Neni-ii valná hromada usnášenischopná,Ijě/K/ 
jednání řádné valné hromady přerušeno s tím,
že následně po uplynutí 30 minut se může konat 
náhradní valná hromada při účasti minimálně 1/3 
řádných členů.

8. Náhradní valná hromada se řídí programem, 
který byi zaslán členům SK, a nesmí projednávat 
záležitosti nad rámec síanovenéno programu 
řádné Vainé hromady SK.

9. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpolovičníýýSiýi; 
většiny hlasů řádných čienů, starších 18-í|;f«/ýy- 
let, přítomných na váné hromadě. V pnpa|ji?;it// 
rozhodnutí o zrušení SK, sioučen! SK s iiným 
sdružením a vypořádání jeho majetku je riúijýk 
souhlas 2/3 většiny hlasů řádných členů 
přítomných na Valné hromadě SK.

10. V kompetenci náhraoní vainé hromady není 
rozhodnuti o zrušení SK či sloučení SK s jiným 
sdružením, stanovení zásad o vypořádání 
majetku SK, dispozice s majetkem SK
a majetkové převody ve prospěch třetích osob 
převyšující 7.500.000 -Kč a volba členů Výboru 
SK a členů Revizní komise.

11. Námitky členů SK proti průběhu valné hromady 
je předsedající povinen zaznamenat do zápisu.

12. Volby do všech orgánů SK se provádí výhradně 
tajným hlasováním. V případě jediného kandidáta 
aklamací. Volby se řídí Volebním řádem SK.



Výbor SK

ft; y orgánem,; ■’i.

;ý jý jZýplepi ž®í^;siímSií'sebců:?íoSh přědšedtí a 2 ’ 
’ m:5:cnřec3ecy.;Přecseč& adva místopředsedové 

:-'VH:íWf^®P^Í^3'®2ViŤ^£pfšíéétjaížášt'Upúii 

^;-:/^ip|^'náýéi^iXtb.kážc^'saťňbsfatně’, s tím, že 
ýčíkpřěděpšáriéiriú jménu, příjmení a funkci připojí 

■ ■; i podpis s razítkem SK,

2č ’ Výbor SK je výkonným orgánem a je volen 
zpravidla na funkční období 4 let.

3. Schází se dle stanoveného harmonogramu 
minimálně 5x ročně.

I

4. Ke svým zasedáním sí s hlasem poradním zve j
zaměstnance SK. i

: i.
5, V případě uvoínění míst členů Výboru SK tak. že I 

počet členů Výboru SK neklesne pod polovinu, | 2. 
má Výbor SK právo kooptovat nové členy Výboru

■ SK na období do nejblizšíbo zasedáni Valné 
hromady příslušné k volbě Výboru SK. : q

organizační řád SK,
• minimálně souhlasem 2/3 většiny členů 

výborů schvaluje' dispozice s: májetkeniSK: >;í
■ naci 500 000,- Kč; nejvýše však; 

do / 500 000.- Kč o ooKkvSIII®/
• navrhuje Valné hromadě SK výšt'člěni|^|ígčí 

příspěvku ’
• schvaluje smlouvy o činnosti a spojÉi^|tý||Sč 
« svolává Valnou hromadu SK a orgáimzáiSjeíjSC

zajišťuje
» projednává rozhodnutí (nálezy) Revizní kdfnišě; 

SK a zajišťuje nápravu -.

• o jednání Výboru SK se pořizuje zápis V j

čt, X.
Předseda SK

Předseda SK je nejvyšším předstawtelemffgp

Předseda SK řidl činnost spolku a reprezentuje 
jej navenek.

Řídí jednání Výboru SK a Valné hromady SK.

6. Rozhodnuti Výboru SK je přijato, hiasuje-li 
pro něj nadpoloviční většina všech členů 
Výkonného výboru SK. 7 * * * *

7. Výbor SK plní tyto úkoly:

,' »'. ■ pint úkoly uložené Valnou hromadou SK 
>: v projednává a schvaluje stav hospodaření SK 

č č •, a návrh rozpočtu na násiedujíoí rok 
’projednává činnost SK nazákiadě 

I ■: schválených vnitřních směrnic a předpisů 
dl.*,V projednává zprávy a hodnoceni sportovní 

ý ččirtnosti SK
,1., »l j:’ projednává a schvaluje zajištění a pořádání 
VVj/f sportovních soutěží pořádaných Sportovním 

spi/klůběni m
* řídi ekonomickou, správní a organizační 

. činnost
■ li K: i Schvaluje; volí a odvolává jednatelé společností

V i:: zřízených SK, kteří še zodpovídají Výboru SK 
a j'scu vázáni rozhodnutím Výbom SK 

I’;’ :*;/: : izSzuj&iodborfia komise jako poradní orgány pro 
.‘z;-;/Rzáni) kterými.mphóu být nápř. Trénérská rada, 
i‘;Korniše:ŠIK-R; Komise výstavby, Ekonomická

■ Seny;
■1 *v souladu, še Stanovami ŠK vydává' •

4. Na základě rozhodnutí Výboru SK jmenuje 
sekretariát SK a vymezuje jeho pracovní náplň,

5. V období mezi zasedáními Výboru SK řídí práěfiŠK.

6. Zástupcem oředsedy SK je první rnistdpSgsSla 
SK.

7. Předseda SK (místopředseda) na základěp/dSiý' 
rozhodnuti Výboru SK může formou zplnomocněni 
převést část svých pravomocí na sekretariát SK.

8. rleší neodkladné záležitosti a potřeby SK 
ve spolupráci se zaměstnanci SK.

i ČI. XI.
Revizní komise SK

1. Revizní komise SK je samostatnou částí orgánů SK,

j 2. Nezasahuje do činnosti dalších orgánů a ze své .. 
| činnosti se zodpovídá Valné hromadě SK. ó

KLJS ■ ' v. '. '-I;- l i Cj.A . ' .

3 Ótnnoát Ka hise pe ňdí sfatutěm,. který schv á,U;e
i'c;

:pjý@íffl®|eífií^Srtí®íáj3:ýdíěháiVá!rioú hřoniadou
i:7:cSKÍhaíl^iťčkýh:i/'čhlv:čílč:: :’'lC::l■

5, JZésvěbo středu vóií předsedu Revizní komise SK,

iS.ii Schází sě dle potřeby během volebního období,

7. Zajišťuje kontrolu a revizí všech činnosti SK.

8. O výsledcích 'nálezech) informuje bezprostředně 
výbor SK.

9. Na jednání Valné hromady SK podává o své
práci .zprávu a kontroluje dodržování svých 
rozhodnutí. . ' '. '

10. členové Revizní komise SK mají právo 
se zúčastňovat schůzí Výboru SK.

11. Revizní komise SK má právo navrhnout Výboru 
SK svolání mimořádné Valné hromady SK.

12. Rozhodnutí schvaluje prostou většinou všech 
členů komise.

jýč.čvi vfnájeikěm ŠK.

i' 3. Výkon funkce v orgánech SK je bez nároku 
na mzdu,

4. Hospodaření SK, jeho orgánů a sekretanffiťlij&lč': 
se děje v souíadu s platnými předpisy, r /l l 1 I

5. Zdroje majetku a příjmy SK tvoří zejména Sěhšké: 
příspěvky, dary od právnických a fyzických osob', 
výkony vlastní hospodářské činnosti, Klubové 
příspěvky, pňspěvky sportovců na VT a závody

r - jednotlivých sportovních úseků. Dále pronájmy 
movitého a nemovitého majetku SK, nájemní 

i smlouvy s partnery a pořadateli souiěži a akcí, 
příjmy na organizování sportovních soutěží,: 

i školení a kurzů, pořádáni společenských atom'..
j případně jiné.
i ■ ilpISilč
! 6. K manipulaci s finančními prostředky na účtů 11 
i SK je potřeba dvou podpisů členů VýboruiSKr.'. 

Podpisové právo za jednoho člena VýbortijSK'
■ může doplnit jedna osoba pověřena k tomu 

rozhodnutím Výboru SK.

j 7. Zanikne-li SK bez likvidace, přechází všechna 
j práva a povinnosti, závazky a pohledávky 
i na právního nástupce. Při zániku SK likvidaci
i likvidátorem provede vypořádání likvidátor.

čí. XII.. j
Doložka střetu zájmu j

1. Výkon funkce-číena; Výboru SK je neslučitelný j
s výkonem funkeerčlena Revizní komise SK. i .

!
2. ZaměstnaneoSportovního klubu a obchodních ;

spofeónostúzřfzených Sportovním kiubem. i
■:.-nemSže.zastávat:.vo)enou funkci člena Výboru SK i 2

ani člena Revizní komise SK.

čí, xiv.
Zánik spolku

Sportovní klub může zaniknout rozhodnu?)®//'-' 
Vaíné hromady SK o zrušení SK s likvidaci nebo 
o sioUčení SK s jiným spolkem.

V případě zrušení SK s likvidací rozhodnutím 
Valné hromady SK provádí majetková vypořádání 
likvidátor.

lllSKyVččl 7 ČI. XIII.
Zásady hospodaření

1 řídí obecně platnými
ami pro nakládání

|||j|r||f|í|yíýidpÍ3Čem;

ctimotnym a nehmotným

ČI. XV.
Přechodná a závěrečná ustanovení// '•

Pokud tyto stanovy některé okolnosti vzniku, 
činnosti a zániku Sportovního klubu výslovně 
neupravuji, řídi se tyto zákonem č. 89/2012 Sb, 
v platném znění a ostatními právními předpisyctným a nehmotným



'- A:-j;
■;:;;-:í:2i3£eígliftSřiSfíoíraŮtíiŠMzu:SŤW;Cééké:  ̂^.v ý; ] 
vSiáí^ttóij|fBe8oiSeé^b;sjSi»-.biatÍoňú;''’.:.::í-.:--'. . •.:

¥ Alii;
%::;ÍZ®íáSnt^@a®a^0V:SI%přffi!tjšřpóuze-yy&órij:': i 

ásžmgnyiiTiá psráyo1 provádět’ j 
ÍV::’K'S^ft!j>W3^SĚSÍiyigroá'éťsíistiókýcíi úprav,' j

.které: může pravest výbor SK.’ V tomto případě i 
platnost do konání ■;

A Ahnejbližš: Valné hromady SK, na které musí být j
■ íi í přědiožena k ratifikaci. O změně Stanov SK i 

; Informuje výbor SK vhodnou formou členy klubu, j

4V; / Pbvážúje-li člen SK rozhodnuti některého j
•X z jeho orgánů, proti němuž již nelze podíe stanov j 
A podat opravný prostředek za nezákonné nebo j 

■ odporující stanovám, může do 30-ti dnů j
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však ; 
do 6-ti měsíců od rozhodnutí, požádat místně 
příslušný okresní soud o určení, zda je takové )
rozhodnuti v souladu se zákonem a stanovami.
Soud v řízení postupuje podle občanského 
soudního řádu. ;

6. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou j 
SK konanou dne 6,řijna 2017 s odkládací i
podmínkou platnosti a účinnosti tak, že platností ; 
a účinnosti nabudou tyto stanovy ke dni !
19. října 2017. I

spOKlWNt KLUB

&Tf.SS

■TénJ&vípisž-i/eTeSných rejstříků elektronicky podepsai "ČR - Krajský soud v 3rné pč 00215724]" dne 15.3,2018 v 07:47:45. 
£R\nd:qlFmfXVteFrv6yjjcEkeig .

Výpis

zespolkového rejstříku, vedeného 
■ Krajským soudem v Brně 

oddíl L, vložka 1698
Datum zápisu: A AiAlednár'2014 v- AaSaIS

Datum vzniku: 17. února 1392 , AííiřÁ

Spisová značka: A: L1698: vedená u Krajského soudu v Brně

Název: ■ SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

Identifikační čísio: 433 78 480

Právní forma: Spolek
Účel:

Hlavním účelem spolku je široká podpora rozvoje lyžování, biatlonu a jiných 
sportů v Novém Městě na Moravě a jeho okolí a vytvářeni podm ínek svými: AA:. 
členům pro jejich sportovní a společenskou činnost.

Předmět vedlejší 

hospodářské činnosti:

Spolek k zabezpečení své činnosti a potřeb může organizovat a provádět: 
______________________ vedlejší hospodářskou marketingovou činnost,______________________ý
Název nejvyššího , , .,

Valna hromadaorganu: * 1 2
Statutární orgán - výbor: 

předseda výboru:
Mgr. JIŘÍ HAMZA, dat. nar. 20. srpna 1970 

nám. sv, Wolfganga 26, 669 02 Hnanice 
Den vzniku funkce: 23, října 2017
Denvzniku členství: 19, října2017 ___ _ _______________

1. místopředseda 
výboru:

Mgr. DAGMAR HROMÁDKOVÁ, dat, nar. 9. srpna 1958 
Nad Školou 460, 592 02 Svratka 

Den vzniku funkce: 23, října 2017
___Denvznik_u čjenství: 19.j-yna 2017_______________ _______________

2. místopředseda 
výboru:

KAREL KLAPAČ, dat. nar. 30. června 1963 

Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 23. října 2017

:■ iÁAAA:- .______________ Den vzniku členství: 15, října 2017_________________________________ A; V

člen výboru:
Ing, VÁCLAV ŠVUB, dat. nar. 8. ledna 1983 
Borová 1653, 592 31 Nové Město na Moravě 
Děn vzniku funkce: 19. října 2017

AA:AAAAAAhAA.AAAy i A Den vzniku členství: 19. října. 2017 __ ________

členvýboru:
AAiAAvAjhA jh h Mgrí VLASTIMIL JAKEŠ, dat. nar, 8. dubna 1958 

.vA::A; Pddměstí 134, 561 51 Letohrad 

AhhAAA I ‘ Den vzniku funkce: 19. října 2017
vA.j’,’.7AAh-jýA--’ÁVA,T:ÁAhh :• r V: Den vzniku člerjství:_19. října 2017_ ___ ______________________'• 7.: 7

členvýboru:

údaje plátně ke dni: 15. srpna 2018 03:37 1/2



oddíi L, viožka 1698

' Mgr. MlŘOSLAV WanóSCHUH, dat. nar. 17. ledna 1954 

Dukelská 836,592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 19. října 2017

_ _ Den vzniku členství: 19. fljr»2017______________________

čSen výboru:
JIŘÍ HRADIL, dat. nar. 9. března 1373 
Tyršova 854, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 19. října 2017 

_ _ Den vzniku členství: 19. [Ona 2017____
člen výboru:

ing. MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 16. října 1965 
Nad Městem 1600, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 19, října 2017 

_________Den vzniku členství: 19. října 2017______________________

člen výboru:
PAVEL KULKA, dat. nar. 25. června 1980 
Mrštíkova 1042, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 19. října 2017

_ Den vzniku členstvu 19. fjjna 2017_________
Počet členů:_________ 9__________________________________________________________
Způsob jednáni: Předseda a dva místopředsedové (1. místopředseda a 2.místopfedseda).

zastupují spolek navenek, a to každý samostatně s tím, že k předepsanému, 
_________________ _______ jménu, příjmení a funkci připojí podpis s razítkem spolku.___________________

Revizní komise: 
předseda revizní 

komise:
JUDr. LIBOR ČERNÝ, dat. nar. 20. srpna 1968 

Lesní 1378, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 23. října 2017

_ _Der^ vzniku členství: 23. října_2017_______________________ ’___
člen revizní komise:

JOSEF PODAŘIL, dat. nar. 7. listopadu 1948 
Luční 413, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 23. října 2017

_ Den vzniku členství: 23. října 2017_______________________
člen revizní komise:

MARIE HADAČOVÁ, dat nar. 25. ledna 1953 
Křičkova 1010, 592 31 Nové Město na Moravě 
Den vzniku funkce: 23. října 2017

_______________________Den vzniku členství: 23, října 2017________________________ ________________

Počet členů; 3

2/2

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis •srů‘r^J> 
OPA CUPNMNM, ±-6.1.2019

žad“ imén°1 Jmén0 Sportovní klub Nové Město na Moravě

Sídlo / Adresa žadatele Vlachovická 1200,592031 NMNM

IČO / Datum narození | 433 78 480 v i MJUf

•V í • i Žadatel bróřiíáštiié; že iákb účetní období používá

JSI kalendářní rok.

d*0 -5 -OS- 2018

Poíčl |3.řř;):

[pi;tes^apSi^irok^áa^lť:řiL:vL;l...::......... . konec............................).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený1 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty me*., seti. ■/ 
mají některý z následujících vztahů:
i^je|S|®B!e^|||^|ý§ěin^5®i^fil^&aofcfii práv, kteiá háléžeji akcionářům nebo společníkům* 

j^^Siá^:iSÚĚije^iÝTÍSÝ'ÍRt^GkHirnisriovtó;níefe7cíCtVotát nežiSÓ; %;[ členů, správního; říárqihonebčji.
{Šoápt® iiojSřgánuí
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více . než 50% vliv v jiném subjektu pecRe smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebe dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo vo stanovách tohoto subjektu; .:: 
ájijěděri šůbjéktf . kférý je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenous jinými'akcionáři nebóšpóíečfitky daného' subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akccnářúm nebo společníkům, v canérn subjektu

;Siihjektý- ktérám^ísižádatelémjdipirápořttjaký^^
tednoho nebe více dalších subjektů, se také považuji za cedník propojený s žadatelem o podporu.

;Dbyvýčtui'j^dhiíBKprpf$éB|(f>ij§iM
zaosane v základním registru právnických Osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
:í"registoíOádb?ífy5spuMSjsé;žáRpněÍn;

;j2S®ŠÍi5tStíiaStijěíjíef|
išfst

•X: není vc- výše uvedeném smyslu.proooien s jihýrřf ppdřtifem.: Ý:f 
□ je ve výšo uvedeném smyslu prooojen s následujícím: podniky:

Obchodní jméno pcdníku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČ □ D ’tin na'Oz.cn

1 Za podnik lze považovat podnikatelé definovaného v zákoně c. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší reformace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik" 
z pohiédu pravidel podpory de mtnirniě vydané ÚQHS.



3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účeínfch obdobích

H3 nevznikl spojením podniků ói nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzi splynutím3) níže uvedených podniků:
O nabytím (fúzí sloučením4) přévžaí jmění níiě/úvedénéHo/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo ičo .'Sl

Výše uvedené žmŠňxšj^pĚÍígjť<3:jř^{is^i^tfShábýtí podniků

EJ: ^iau’jiSzpKiddinSijgriy'jG^iiYtrSln^niiiiide^Slh^ppdftoF malého rozsahu. 
E] nejsou zohlédnényvCentrálním regisíru podpor malého rozsahu.

VI:i::i®řŽ|ďáté!j|řbd^Žijjej&:^ddňiít^atíátéÍ)iVscjůčáshém a 2 předcházejících účetních obdobích:;:

|EÍj|n^zrtí(cjíío2Sšf&Ím:(rozšfě^^ 
ií Bi^Wt^ii^^ĚSĚĚdi^iiyéélěněho; ppdriikugv;

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, ha něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita5 6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

[EÍÍ.;jsptí jés:phÍedrtén^y;Ge^ršIMj^:ř^í^ru^i^jgSííríiSté|Vo:;rŠZ:^iBtpg; 
{TJ; rt^sbtTžohtóďhěhýiveěřSraínímirěgíst!^^

*1!^
lili

Š.: Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údájůjV průběhů: ádmintór^®(Řo;(J®|^|
poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dar.é podpory o změnách, 
které u něj nastaly; ■. i&MtWiwiS

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb„ o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve zněni pozdějších předpisů/Sf li
4 Víz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. ; _ ( ::
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí sě i
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělání V 
(viz ČI. 3 odst 9 nařízeni č. 1407/2013, S. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č. 875/2007).

2

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem 6. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina prd všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, .SítS; 
po celou dobu 10 iet ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv pbSi 
zákona 6.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Patům a místo podpisu j I řiMNhfciOjaŽciiS

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

■lilllllllli

SPORTOVNÍ KU©
Razítko (pokud je : WOVE MĚSTO HA MORAVĚ
.sdúčástrpodpisu :a VLACRQViCK-t ISO®- 0, .
•žadíitete).' • ■. ■■■ $92 31 KÓVEMŠST0 NA fcSQRAVÉ '•. - ■

í::: :.ič:433T8 ■'
\ í +^05C6S18 ilt fíf Mt.apssE'RS3t

7 Správcem ie koordinační orgán ve smyslu zákona 6. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3



Příloha žádosti - OPA CUP, NMNM 2.- 8.1.2019

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů
1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního
důvodu zastoupení podle zákona 6.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních jwjJoi§ig§ 
-§10a, odst. 3, písm. í) 1,.'
(na samostatném listě doloží žďdaiěl doklad, ze kterého vyplývá, jak by.I statutární zástupce žadatele : 
uvedený v žádosti:- oj poskytnútlj/ddiace zvolen/stanoven - napf. obce doloží výpis usnesení zě 
zasedání zastu0e!s^á'.obcěfsvaiěk::óbaí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
/stMavy(hě0riá0s(Zi&enáikě::sdhůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo

viz příloha Ares

2. identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona 6 
;25^0ŠSM00ž^00^Mjý0§ifč(júžemnÍch:mZipoČÍií--:§ÍQá;ódst.i3;plsrr>02.: ... 
^é00^$PiĚŠ0§0$j^Š$;0^0!/dď!:t8búlHý;:jílíé:;yýpi0y^éch■;svých členů, prámickáydS0Ígii(pí 
!^)M!00cm&§ýj^isg0^ii$0;p0pi&/M0d^ánt0č0,u0tiě/si^0:ižě0va0ě;;áv0ek/0^^i;

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

!El zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá 
žádná další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)

doloží seznam obcí, které jsou v nim zastoupeny aid,}.

góísSjESt
ÍČQ / datum

AA-Ajnarozenr^:-;-;
/p^ivíifáž^ljiTiéndídšóbý^l&řárnávžádatéli-pc^ítiÁsll

tKíKW®:

3
4
5
6 .
7
3
9. .
10

* Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle 
zákona & 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm, f) 3.
(napf. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina,., 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod; právnická osoba 
podnikajíc! uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNOatp.) lví,

Pořad.
číslo ičo Název právnické osoby, v níž má žadatel 

přímý podíl
Výše podílu v 

% 2

1 25577778 Zlatá ivže sro 100%
. 2 .

A-ÓÍSv-,.::
ý,\: 4r (. .v

m/Mm

■

YíflOiil
v případě petfeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listů

Ó;í záicřížkůjtěíi; pókútfc je; jýo; žadatelé iřéievántní: (tjiýžádatěl nemá přímý podíl;
ýďá!§f^'i5tóVrtibl^ch''bMbáth);-.

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:.

tří Hámza, president SK

SPORTOVNÍ KtUS 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VUCHííYíscá \ ;;t: ....
SK si hově mm u mm 

ifi: tísnm
M'rMSti |§3fil6 >lář T^n^ao gsg

pokud není výše podífu přesně děna, uveďte „nestanoveno1


