SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
zavřená 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 002779.0012
ČI. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

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

a
Aeroklub Chotěbořz.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř
00528528
Janem Adamcem, místopředsedou výboru
Fio banka
2601342363/2010

ČI. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace") na realizaci akce „Dětský den a letecká show", blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce").
ČI. 3
Závaznost návrhu
1)

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

2)

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
ČI. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2)

Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti 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 50 000 Kč (slovy: padesát 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
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

70 000 Kč
50 000 Kč
71,4 % z celkových nákladů na
akci
28, 6 % z celkových nákladů na
akci
20 000 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 ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle ČI. 5 odst. 2.

4)

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

5)

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.

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 30. června 2019.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2019.

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) vystoupení akrobatických letadel.

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 z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

se k 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“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to bud’ výpisem ze svého bankovního
účtu, nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 23. září 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
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,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
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
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
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b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akcí, 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), 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) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 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 umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, 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, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místě konání akce v podobě
reklamních plachet o rozměru 1 x 3 m v počtu min. 12 ks (reklamní plachty si
Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) možnost vyhlídkových letů pro hosty Kraje na akci, případně exhibice letecké
akrobacie v termínu, místě a rozsahu dle domluvy s Krajem;
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce
vyzvedne u Kraje);
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
h) prezentace Kraje moderátorem akce;
i)
umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
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j)

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 na příslušné,
k) možnost vytýčení prostor pro diváky pomocí pásky s logem Kraje Vysočina (pásku
si Příjemce vyzvedne u Kraje).

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 Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

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.
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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
9.8.2018.

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019
usnesením č. 0008/01/2019/RK.

V Jihlavě dne.....

n t (V),

nm

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
'J
(za Kraj)

(za Příjemce)

Kraj Vymam
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE

I

KřáI VYSOČINA
r&čst tesá
DoSte
I dne:
1 J -#• 2111 -r~"

o

M

1, ..

'f :

Podle § 10a octet. 3 zákona 25Ó/20Ó6v4^-llze-^ókcíi poskytnout na základě žádostí o poskytnutí dotace ,.,
prostřednictvím' veřejnoprávní':, smlouvy; Č^ÍSAÍériXj^ádč^^i.-Vpopřípadě na základě povinnosti vyplývající ze
^táštn^ólpcáynn^přfidpteujJá^ti^^Oje^te^iiÝžč-iij/^^V' y;
a) jméno a přijmeníi datum hardzéní:á ^résiiťďydlíště-žadátóle o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li
žadatel fyzickou; osobou, a je-lrtátd.f^ická.osóbp^púdnikatélem, také identifikační Číslo osoby, bylo Ir pnde'enc
nebo, je-ii žadatel právnickou ósóbóú, nážeV,;.pdpnpádě:.bbchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-ú
přiděleno;-;'-.’-:';v
V;-V
b) požadováňbíx částku,
• . Ví-'/';
w
'; Tft-T-;':
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
: ;:
d) dobu, v riíž má být dosaženo účelů, ti návratné finanční výpomoci i íhůty pro navrácení poskytnutých:;;
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
v;;-:
g) seznam případných příloh žádosti,
.., .> •
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou ;
moc.

Wmi

1. Základní informace

Dětsky den, a letecká show airshowchot6bor.cz,:;

Místo~konani akce:

Názéy subjektu die .regfetriL1
ekdStj.orňlékých subjektů:
Sídlo:
IČO:

tóéďtířikacc žadaísfe—::
Aeroklub Chotěboř z.s.

Právní subjektivita žadatele:
Zapsaný spolek
j (kžád.ostupf(idžie:kop!i:doki3dú:o:pfévi'ii : ;
subřektivífižadatěle)::
Bankovní ústav:
F!0 banka
Číslo bánkovního Učtu: -

2801342363/2010

Matce DPHí úŠNO/NE)

ANO

Osoba oprávněná jednat! jrbénénrt spplečfiOsti: ':
-íďle.obchodnfho řejsíříku).:
Kontaktní adresa;—■'
■fookuci se iíši bd sídla}
Těfefen:-.
Email:

Jan Adamec, místopředseda výboru

+420 602 737 215
I adamec@cooDhb.cz, inřoffiairshowchoteboť.cz

:

k žádost přitofenv',

v:.!

1 ^Pfe 2

OR KS Hradec Králové

i Protokol o zvolení statutárních zástupců

Letiště: Počátky.--: Aeroklub. Chotěboř
CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdatů a přítmu

sděle 23.6.2019 v 10.00 hodin

Webove stránky akce/prcjefctu: www.airshowchotebor.cz
fBišlTpópís akce?
........ .. Trqadiční dětský den s 29tiíetou tradicí s mnoha atrakcemi

Výdaje

Příjmy
Pronájem reklamních ploch
500 000
Doteče Město Chotěboř
100 000
Dotace kraj Vysočina (žádost) 70 000
Sponzorství
50 000
Vstupné a parkovné
60 000

pro děti ZDARMA bude pořádaný v dopoledních hodinách.
Odpolední program bude „letecký dén“ od 14,00 hodin
s: mnoha ukázkami, toho nejlepšiho co české; nehe.s.dokágií
nabídnout. Naváže na proběhnuté mistrovství ČR
v motorové letecké akrobacii 2019; Hlavní propagace
bude zaměřena na nábor mladých lidí do Aeroklubu - do:
leteckých výcviků.
.

Ucel, na kteiý žadatel chce
dotaci použít:

■

Letiště Počátkv 67, 58301 Chotěboř
00528528

l£SÍ3í«; S]Sou

| Název akce:

Termín konán, akce

v

| potss íjSíiSi

Vystoupení
akrobatických
letounů
a
historických letounů na odpoledním Airshow.

vystoupení

Propagace
120 000
Letecký program ostatní
200 000
Palivo
100 000
Vystoupeni akrobatických letadel
70 000
Organizační režie
110 000
Kulturní program
180 000

Odůvodněni zadosti
Historická letadla a akrobatičtí piloti jsou vždy ozdobou, a
podání žádosi včetně- informace a.tom4 vrcholem leteckých dnů. Předvedou se zde čerství mistři

ČR z mistrovství ČR všech kategorií 2019, Martin Šonká finalista Red bull air race - velmi populárního závodu,
který tradičním hostem na chotěbořském letišti.
Aeroklub nežádá na tuto akci žádné prostředky z grantů
[•program# £0); zda' žadatel žádat
|lipancht<dotaciTtpDmoo) ©cLm£sía.{občě)| Fondu Vysočiny ani žádné jiné dotační tituly od kraje
Vysočina či EU. Partnerem akce bude stejně jako
v minulých letech město Chotěboř, kde budeme žádat
příspěvek ve výši Kč 100 000,-

i nfebyto^ožádártOí.proČ.„ Z. _ ' ,

Celkem

780 000

Celkem

780 000

4.

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

9 Kč'

Vlastními prostředky žadatele jsou proúčely této žádosti myšlenyjak vfastní zdroj® žadatele;, tak / • =
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy}.-.
soonzonnau...

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

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5
2. Bližši informace o použiti požadované dotace ad Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována : ■
Výčet NEUZNATHLNYCH nákladů!
Název aktivity (výdaje)

výše uvedené tabulky).

vyse vyaaje

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje 2a
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuli dotace

•

•

•

«

•
•
®
•
•
•
o

mzdové náklady (výdaje) a ostatní

Vystoupení a akrobatických letounů

Martin Šonka medailista ze soutěži všech
osobní náklady (výdaje) a náklady
úrovní
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění
čerství mistň republiky v letecké akrobacii 2019
organizátora a jeho zaměstnanců
náklady (výdaje) na pohoštěni
běžné provozní náklady (výdaje) (např.
telefonní služby, energie, poplatky za
připojení
k síti,
poštovné,
balné,
Cena celkem bez DPH 10 OOOr Kč
doprava, bankovní poplatky,......)
náklady (výdaje) na nákup věcí osobní
potřeby, které nesouvisejí s realizaci
akce,
úhrada úvěrů a půjček
penále, pokuty
náhrady škod a manka
zálohové
platby
neuhrazené
a
nevyúčtované v době realizace akce
náklady (výdaje) na právní sporý'
náklady (výdaje) na publicitu
daně, dotace a dary

Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč

70 000,- Kč

2,

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

70 000,- Kč

100 % z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

3

3. Bližší informace o akci

Cílové pubfiktf: děti s doprovodem, rodiny s dětmi a v neposlední řadě mládež se zájmem o
letecký sport
Vzhledem ktomu, že vrcce 2018 tato akce neproběhla, předpokládáme- zvýšenou:
návštěvnbosti! která překročí hranici 5 tisíc návštěvníku
Předpokládáme převzetí záštity nad akcí hejtmasnem kraje Vysočina, starostou města
Chotěboř, velitelem letecké základny Čáslav a prezidentem Aeroklubu České republiky.

fSfeld akcé-ťateenřá raii){. Hepad'fefettiT. reaínriáíňr.-čsIóstátřiiViitiiajriawiinl apoďj
Jedná se o největší akci v regionu Chotěbořska, obzvláště když týden před akci bude na
tomto letišti probíhat Mistrovství ČR v letecké akrobacii. Propagace zřízeného Kroužku
mladých letců a nábor členů do leteckých sportů možných provozovat na letišti Chotěboř.
Propagave regionu Chotěbořska a Kraje Vysočina.!

29 let dětských dnů a 9. let leteckých show - airshowchotěboř

1

Výše dotace od Kraje Vysočina v %

Pokud budou skutečné náktady na realizaci části akce nižší než základ pro stáno1, ci‘.
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podlí kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn. zABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

Ťfatffcé)ákcié'fieďnáiéíá')nóýou'-'átofriéÍTO:gákči:šímnbliáfátoýjtádicř,'.áflóa.?)':.

Rožpisjpgužítí dotace od KrájeiVyspčina:

3,

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou
výší nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) cns'ku
tohoto překročení z vlastních prostředků.

Pilíř oslav dnů města Chotěboř a navazující akce na otevřené mistrovství CR v letecké
akrobacií- .

p-opagace jména Kraje Vysočina -nabízena protihodnota '.k,

rfv -v

n ,

p

pozvánkách, vďupankach, fekřamrtfch plachách ptí sažnothé-afta } ^_____________________________ ___
Logo Kraje Vysočina na letounech a bannery v prostorách aeroklubu
Logo kraje na všech tiskovinách, možnost vyhlídkového letu pro hosty kraje Vysočina
Prostor pro vystoupení a zdravicí hejtmana při zahájení.
4

Aeroklub Chotěboř z.s.

0íP,fJr"

Případný zisk bude použit na modernizaci prostor veřejného vnitrostátního íetiště
Chotěboř (LKCT) a na naplňování bezpečnostního programu die nařízení Úřadu pro
civilní letectví.
čeleprosí.R uveďňíjakékoli Vače-daisípozr

,

’v i

2ÁP1S Z JEDNÁNÍ VÝBORU AEROKLUBU CHOTĚBOŘ z.s. fdále jen AKCT)

Datum:. jt&ífežOtB

<■

Děkuji za vstřícnost a po roční přestávce Vás zvu na íetiště Chotěboř na partnerskou
návštěvu.______________________
________•
■ ■ ■■• ■

Přítomni:

AXROKWB CHOTĚBOŘ:
tel 569 624 347,583 0! PoSátky 67
ICO 526J28, DIČ CZ00528S2S @

V Chotěboři dne .9.8.2018

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci je trebsw
plnou moc přiložit)
vlÉBř

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:

|lM|g|ŠijřějipŠzl;::- Y V.
iíiCtM||rííS^šícHvzíáhů, Krajský úřad Kraje Vysočina

;iff

-£L

Členově výboru AKCT:
Josef Kráiíček
Jan Adamec

Kontrolní komise AKCT (KK AKCT)
Pavel Krejčí
Pavel Štefka

Jiří Malimánek
Martin Klepetko
Stanislav Hanč
Jiň Smejkal
Edmund Neubauer st.

Libor John

Omluveni:

---------

fibster:;

----------

Y

------------------ ---------------------------------------------------------------------------------

ÍÍÍYYVýbprvjAěrokiubu Chotěboř z.s. se sešel za účelem jmenování statutárních orgánůjjtjíĚ
Yirípfácíšédy^rnístopředsedy a za účelem jmenování předsedy kontrolní komise AerokílKÍS
sífc|3pfíoiebcjř:z)šrY(dálě jen KK) na základě výsledků hlasováni ve volbách provedených
®ijýýK!ČÍiířě(ehškůti schůzí AKCT konaných dne 24.3.2018.
. ;/■ .vKW
KK- AKOT byt jmenován nižší jměnC*ař^^řéďsědffii|
gřř^iifigi^^^ífác^Ss^i^etíálcttJĚtííťSřJiEsťěfcíorYiíjs&ajpíréctóéícřá: Kk/iéiíoŘIu^bB^BůřJifetíiyii^^SS
l||ey||Í^SÍí|§Í§f|Íftf||Éjb|:ífi©ÍYYÝ;Y:ti;jbiS^kM
|i|f®^|p|lífelfpú^CfiotěbbřzisY'' p. Jan Adamec
||radSÍSa|kÍ|SeraÍ<lúbu Chotěboř z.s.:

p. Pavel Krejčí

8§|§

.Shora uvedenou skutečnost jmenování zmíněných osob do funkcí Aeroklubu Chotěboř z.s.íípbťýraijťčiěWóvě výboru AKCT a KK AKCT svými podpisy:
V8S!

'-:Y;i::YifvY;Yi:.;vY-

//

ÍÍÍÍÍYYCÍv-

f // £- /

YjbsěfiKraiíčěk

.../**_Yh'..t..lY-''

Ján Adamec

....... Pavel Štefka

Jiří Malimánek
Martin Klepetko

...ía.W..............

Stanislav Hanč

....... '/trk.............

Y

■

zapsal:

--■y.

Pavel Krejčí

li,

*/

Libor John

4ť—'

,w.f,—.

-Edmund Neubauer st.-Y...... fh ...7*c~
-

..

(

Jiří Smejkal

■

.. LYS

f/jjlJj ffij-

■

/

Josef Kráiíček

r

Y. \

//

"=

■

/ '*

/

vyjetu,

ováT^iň^nTejkal1”

