
KUJIP01C48TM
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID 002811.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

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

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
se sídlem: Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava
IČO: 22908951
zastoupena: Josefem Morkusem, členem rady spolku
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2816055329/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVAblíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

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 projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) 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 projektu 500 000,- Kč
Výše dotace v Kč 500 000,- Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v ČI. 5 odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

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 dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné 
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. ledna 2020 na účet Kraje 
č. 4050004999/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude 
o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. ledna 2019, nejpozději však do 14. ledna 2020. Pouze v tomto 
období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
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2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst.
1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance, které nesouvisejí 
s realizací projektu,

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
g) náklady na pohoštění,
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,

bankovní poplatky,..... ),
i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pronájem sportovišť,
b) zajištění služeb (psycholog, výživový specialista, fyzioterapeut, trenér, masér...)
c) stravování sportovců a trenérů,
d) doplňky stravy,
e) nákup materiálu a drobný hmotný dlouhodobý majetek.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a Přílohou této smlouvy, použijí se 
přednostně ustanovení ČI. 7^ odst. 3) a odst. 4) této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této 
smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby 
uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
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o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejích trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002811.0001

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. prosince 2019. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 31.1. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výší celkových nákladů projektu a jejich 

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

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

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

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

4) „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 má právo logo Kraje Vysočina ve 
vztahu k této dotaci použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany se dohodly, že 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.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny Cl. 1 
a ČI. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve ČI. 2) této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

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

7) Tato 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 17. 1. 2019

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
19. 3. 2019 usnesením č 0143/02/2019/ZK.

clirni/^ dne HA 1
V Jihlavě dne

02, 04. 2019

Josef Morkus 
člen rady spolku členka rady Kraje Vysočina

IČO: 22908951
Jiráskova 2603/69, 566 01 Jihlava

Fotbalový klub mládeže 
VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
I (

1, Základní informace

Název akce: Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

Bližší popis akce: Přidělení statutu Klubové akademie pro Fotbalový klub 
mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

Časový harmonogram akce
(začátek - ukončení)

1.1,2019 - 31.12.2019

Místo konání akce: Jiráskova 2603/69, Jihlava
Účel, na který žadatel chce
dotaci použít

Materiálové náklady, pronájmy sportovišť, stravné, , 
odměny trenérům a členům realizačních týmů, regenerace 
(fyzioterapeuti, psycholog,výživový specialista)



Odůvodněni žádosti 1.7.2018 by! našemu klubu udělen statut Vrcholového 
sportovního centra mládeže - zkráceně klubové akademie 
(KA). Tento statut má pouze 10 klubů v České republice 
(8 regionálních + Sparta a Slavia). KA zahrnuje 'děti a 
mládež ve věku od 6 do 19 let. KA je úzce provázaná 
s Regionální fotbalovou akademií Kraje Vysočina a je 
dalším evolučním krokem, který dotváří strukturu 
výchovného centra celého Kraje Vysočina. Udělení KA je 
pro náš region významným mezníkem ve výchově 
talentované mládeže. FAČR ve spolupráci s IV1ŠMT chce 
tímto projektem doplnit a rozvinout projekt regionálních 
akademií, zvýšit tréninkovou úroveň v jednotlivých klubech 
a slibuje si větší konkurenceschopnost reprezentačních 
mládežnických celků. Z toho by pak měla profitovat státní 
reprezentace. Cílem je vytvořit pro vrcholová sportovní 
centra mládeže prostor pro to, aby v každé věkové 
kategorii mohl být minimálně jeden profesionální trenér, 
který by se mohl dětem věnovat naplno, a to jak v čase 
tréninků, tak i nad jejich rámec pedagogicky a 
psychologicky. FAČR tento projekt zabezpečí částkou 3 
mil. Kč pro každou KA, přičemž tyto prostředky jsou 
určeny na odměny trenérům a členům realizačních týmů. 
Tyto prostředky jsou distribuovány přímo jednotlivým 
trenérům z účtu FAČR. Statuty KA byly přiděleny na 
období 4 let (1.7.2018 - 30.6.2022).Tímto naše KA získá 
přístup k důležitým materiálům ohledně metodiky 
tréninkového procesu a výchovy hráčů. Naši trenéři mají 
možnost se přímo účastnit reprezentačních srazů a 
seminářů v rámci vzdělávacího procesu na FAČRu, 
Přidělení statutu KA nepřinese výhody pouze našemu 
klubu. Do tohoto projektu jsou zapojeny ostatní kluby 
regionu Vysočina. Nejlepší hráči z našeho regionu 
dostanou příležitost se ucházet o místo v KA. Krajský 
fotbalový svaz, všechny okresní fotbalově svazy a 
nejvýznamnější kluby v regionu tuto myšlenku podporují. 
Na důkaz jejich podpory přikládáme v příloze jejich 
prohlášeni. Nás klub sí velíce cení, že byl vybrán 
fotbalovou asociaci mezi mládežnickou elitu ČR. KA musí 
splňovat jasně daná kritéria. Byl vytvořen manuál, který 
každá KA musí docílit. Nad rámec činnosti klubu musíme 
zajistit služby fyzioterapeuta, psychologa, výživového 
specialisty, kondičního trenéra a mnohé další, Při 
vytvoření zázemí pro trenéry a členy realizačních týmů 
navýšíme nájemné za další prostory. Další prostředky 
investujeme do zajištění celodenní stravy našich hráčů. 
Zvýšené požadavky na zajištění činnosti našeho centra 
vyvolávají potřebu zajištění prostředků na chod akademie. 
Pří naplnění licenčního manuálu se zvýší rozpočet o 1,5 
mil. Kč. Zvláštních zdrojů (sponzoři,dárci,příspěvky na 
KA) jsme zajistili 500 000,- Kč. Dále se na na tomto 
projektu finančně podílí město (navýšení o 500.000,- Kč), 
FAČR 3 mil. Kč (přímou platbou trenérům).. Abychom 
mohli naši činnost plné zabezpečit, neobejdeme se bez 
další materiální pomocí. Chtěli bychom prostřednictvím 
této individuální žádosti požádat o příspěvek také Kraj 
Vysočina. Tímto bychom chtěli požádat Kraj Vysočina o 
příspěvek na rok 2019 ve výf[ 500.000,- Kč.



Identifikace žadatele:. Právnická osoba
FKM VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
Jiráskova 2803/69, 586 01 Jihlava
22908951
Spolek

Rada spolku
Jan Staněk, 737689357, ían.$tanek(S)fcvvsocina.cz , 
Umělecká 588/S, 170 00 Praha 7

Jarmila Vaculíková, 602358290, 
vaculikova.iarmila@voinv.cz , Ve Vilách 43.1/4, Jihlava

Josef Morkus, 724339882, imorkus@seznam.cz. Zelená
22, Jihlava

Za spolek jedná a podepisuje každý člen Rady spolku 
samostatně

Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu: Česká spořitelna 2816055329/0800

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): www.fcvysocina.cz

Právní subjektivita žadatele:
{včetné kopie dokladu o právní 
subjektivitě: žadatele)

spolek

Seznam dokladů
(seznam všech dokladů, které 
jsou k žádosti 'přiloženy)

Čestné prohlášení v režimu de minimis
Formulář 250
Výpis ze spolkového rejstříku
Podpora klubů pro KA
Certifikát udělení statutu klubové akademie



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdaiů a příjmů
CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KLUBOVÉ

AKADEMIE V ROCE 2019

telkmé ořiíinv na financování proiektu:
1 Rozpis pnjmu - zdroje Částka:
, Dotace - Město Jihlava 500 000
i Vlastní zdroje 500 000
i Dotace - Kraj Vysočina klubová akademie 500 000
i CELKEM 1500 000

Celkové uznatelné nákladv (uvádějte v Kč)
| Podrobný popis nákladů: Částku:.
I Materiálové náklady vyplývající z manuálu klubové akademie 350 000
1 Ptonápm spoilovišťvyplývající z požadavků nad rámec činnosti klubu 200 000
j Stiavne oro klubovou akademii 450 000
, 1 runcíi {-.éftienét KA„ kondiční trenér) 250 000
| Regenerace a služby (výživový specialista, psycholog, fvzíoterapeutí) 250 ÓOO
|CELKEM 1 500 000

Uznatelné nákladv. které olánujete financovat % dotace Kraie (uvádějte v KČ):
i Popis nákladů: 1 Požadovaná
1 i částka:
Zajištěni služeb výživového specialisty pro klubovou akademii 1 50 000
Pronájmy sportovišť-zajištění zázemí pro realizační pracovníky klubové akademie 80 OOí)

1 Trenéři a členové realizačního týmu klubové akademie 70 000
i Zajištěni služeb py.ehologa pro klubovou akademii 50 000
Stravné pro klubovou akademii 250 ono
CELKEM 500 000



2, Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Použití'požadované dotace od Kraje Vysočina,
Výčet NEU2NATELNÝCH nákladů:

« mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištěni organizátora a jeho 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizací akce

* náklady (výdaje) na pohoštění
* 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,

* 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

Název aktivity (výdaje) / výše výdaje

íŘádek 
číslo .

Rozpis použití dotace od Kraje Vy
■ ■■ ' ■ : : : - - ■ ' " r

'socina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 500 000,- Kč

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

1 500 000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
33,33 % 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

1 000 000,- Kč

5.
Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivít(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

66,67 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

' částečné) z dotace od Kraje Vysočina



V Jihlavě dne 14,1.2019

Jméno a příjmení;

Josef Morkus, člen Rady spolku

■■vv

////

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele

Fotbalový klub mládeže 
VYSOČINA JIHLAVA, z.s,

ICO: 22908951
Jiráskova 2803/89, 586 01 Jihlava



PRCR.

Fotbalová asociace České republiky
Sídlo: Diskařská 2474/8,166 00, Praha 6 - Břevnov 

Kontaktní adresa; Diskařská 2431/4, P. O. Box 11,160 17, Praha 6 
Tel: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www, fotbal.cz, e-mail: řaer@íotbal.cz 

IČ: 00406741, DIČ; CZ00406741, bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č, ú. 0478400513/0300 
Registrována Ve spolkovém rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl L, vložka 1066

Klub: Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z,s.

V Praze dne 17. 2018

Věc: Licenční řízení Klubové akademie FAČR pro soutěžní ročníky 2018/2020

Koordinátor Klubových akademií FAČR, na základě žádosti Vámi zastupovaného 
klubu o přidělení statutu Klubové Akademie FAČR pro soutěžní ročníky 2018/2020, 
rozhodl:

UDĚLEN STATUT KLUBOVÉ AKDEMIE FAČR (dále jen KA)

Rozhodnutí je konečné a již není možné se proti němu odvolat.

KA je nejvyšší možný stupeň sportovního centra mládeže, zahrnující problematiku 
výchovy mládeže v souvislostí od přípravek až po dorosty a vychází z pravidel a 
chodu Regionálních fotbalových akademií, na které plně navazuje.

Kategorie center mládeže FAČR:
1) Klubová akademie FAČR (KA) v návaznosti na Regionální fotbalové 

akademie FAČR
2) Sportovní centrum mládeže (SCM) v návaznosti na SpSM
3) Sportovní středisko mládeže (SpSM)

Koordinátor KA Vás bude v průběhu soutěžního ročníku kontaktovat k postupnému 
dodávání podkladů k chodu KA FAČR a Vaší povinnosti bude tyto podklady zasílat 
včas a v plném požadovaném rozsahu. Statut KA lze odebrat v případě neplnění 
licenčních kritérií KA í v průběhu daného období.

FBCR ®
S úctou

Michal Prokeš
Technický ředitel FAČR

Mgr. Tomáš Maruška
Koordinátor KA FAČR



f=na=i Žiž

Fotbalová asociace České republiky
Sídlo: Diskařská 2474/8,189 00, Praha 6 - Břevnov 

Kontaktní adresa: Atletická 2474/8 , P, O, Box 11,189 00, Praha 6 
Tel,: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz 

iČ: 00408741, DIČ: CZ00408741, bankovní spojeni: ČSOB Praha 5, L ů. 0478400513/0300 
Registrována ve spolkovém rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl L, vložka 1066

subjekt: Klubová Akademie FAČR - FK mládeže Vysočina Jihlava, z.s.

V Praze dne 1. 7. 2018

Věc: Potvrzení

FAČR potvrzuje, že projekt Klubových Akademií FAČR je součástí čtyřletého 
strategického plánu úseku Talentované mládeže FAČR. Ten je sestaven na období 
od roku 2017 do 2020, ve svém obsahu přímo navazuje na projekt Regionálních 
fotbalových Akademií, Financování Akademií je závislé na ročně vypisovaných 
projektech MŠMT.

V případě Fotbalového klubu mládeže^ Vysočina Jihlava byl certiřikačním řízením 
přidělen statut Klubové Akademie FAČR dle manuálu KA na období dvou 
soutěžních ročníků, 2018/2019 a 2019/2020,

©

Michal Prokeš
Technický ředitel FAČR

Václav Mrázek
manažer Akademií FAČR


