
KUJIP01C4B02

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 002789.0001) /\L Q ió f'>

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800 

a

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
se sídlem: Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 00529672
zastoupený: Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1120052379/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, 
tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“, blíže 
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
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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.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři 
sta tisíc korun českých).

2) 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.

3) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu 
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 projekt 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, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 13. 6. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) 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.

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

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,.....),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
j) náklady na právní spory,
k) náklady na publicitu,

5) Uznatelné náklady projektu jsou všechny náklady související s výstavbou budovy
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Krycí list stavby a rozpočtu.

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

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 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 projektu (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002789.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může 
Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V 
případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 13. 6. 2019. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet
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příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro 
účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji do 31. 7. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,

kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 
závaznými právními předpisy,

- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši 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, výdajové 

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 této smlouvy 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 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 Čí. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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 uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz").
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3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran:

• Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu;
• sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření;
• sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do objektu nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti (konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského vzkazu u vchodu bude 
Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků Kraje);

• prominentní umístění loga Kraje na stěně určené pro rozhovory v tiskovém středisku, 
případně na panelu partnerů (konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského 
vzkazu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků Kraje);

• propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/vvsocinakrai na příslušné stránce (profilu) související s akcemi 
konanými v objektu;

• umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na domovských www stránkách 
příjemce,

• umístění 2 ks reklamní plachty „Podpořil Kraj Vysočina" o rozměru 3x1 m na vnějším 
oplocení areálu. Reklamní plachty příjemce zajistí na vlastní náklady. Grafickou 
podobu a konkrétní umístění reklamních plachet určí Kraj,

• prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích vztahujících se k projektu a 
slavnostnímu otevření objektu.

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

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

6) Náklady na publicitu hradí příjemce.

ČI. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce
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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 smlouvy v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

2) 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.

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny ČI. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 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 celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. 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) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. 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 jsou:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 1. 2019,
Příloha č. 2 - Krycí list stavby a rozpočtu.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
29. 1. 2019 usnesením č. 0008/01/2019/ZK.

Strana 6 (celkem 7)



V Jihlavě dne.....1.5,--O2v2019---V I'ldoA, ^ aotW rjne > HoA^

rg. Miroslav Sommer■_ 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočiny

t\? CA
/ íl 0>
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KUJIP01E2GNQ

ŽÁDOST O PODPORU AKCE

1. Základní informace líUW #97 !gů /c/ !

Název akce; Pořádání MS v softballe mužů červen 13 - 23.2019

Bližší popis akce: Cílové publikum je pro diváky a příznivce z celého světa, 
propagace Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod a TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod oddíl softballu, MS se uskuteční 
poprvé v Evropě, doprovodný program k této akci žádný 
není, výtěžek akce slouží k pokrytí nákladů na pořádání 
MS.
Propagace jména Kraje Vysočina bude zajištěna na 
webových stránkách TJ Jiskra HB, v tisku, televizi, a 
dalších propagačních materiálů- toto je nabízená 
protihodnota.

Časový harmonogram akce
(začátek - ukončení)

Zahájení 13.6.2019 Závěr 23.6.2019

Místo konání akce: Praha a Havlíčkův Brod
Účel, na který žadatel chce
dotací použít

Na výstavbu budovy pro zázemí organizačního výboru, 
tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí.

Odůvodnění žádosti Tato budova nám v areálu Plovárenská chybí a tímto, 
abychom naplnili požadavek Světově softballové federace 
žádáme Kraj Vysočina o investiční dotaci na uvedené 
potřeby ve výši 3.042.225,-Kč. Město Havlíčkův Brod 
nebylo osloveno z důvodu, že bude hradit provozní 
záležitosti tohoto MS. Naše TJ Jiskra HB nemá na tuto 
výstavbu finanční prostředky.

Identifikace žadatele: Právnická osoba
1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,
2. Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
3. IČO 00529672
4. Právní subjektivita žadatele: zapsaný spolek
5. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti (statutární 
orgán - Ing. Miroslav Sommer, jedná a podepisuje 
samostatně
6. email: tiiiskrahb®,seznam.cz. tel. 603296805. Ledečská 
3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Právnická osoba (POZOR: tento doklad dokládají i obce, 
jejich příspěvkové organizace a příspěvkově organizace 
kraje), dále předkládá identifikaci:
a. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení
b. osob s podílem v této právnické osobě
c. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu

Bankovní ústav;
Číslo bankovního účtu:

ČS.sp. a.s. Havlíčkův Brod č.ú.: 1120052379/0800

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): www.iiskrahb.cz, www, hrosihh.cz



Právní subjektivita žadatele:
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Výpis z Rejstříku soudu Hradec Králové - přiložen jako 
kopie této žádosti

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

Potvrzení náležitosti dle zákona 6,250/2000 sb,, čestné 
prohlášení de minimis, Potvrzení o přidělení 
spolupořádání MS v softballe mužů, požadavek na 
výstavbu budovy od Světové federace softballu, potvrzení 
právní subjektivity, potvrzení o zvolení statutárního 
zástupce

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaíů a oříimů

Výdaje Příjmy

3,042,225,- Kč - výstavba budovy

3.042,225,- Kč od Kraje Vysočina - investiční 
dotace

2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina
Na výstavbu budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou 
komisi a rozhodci___________ _____ ________ _______ _______________________ __

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina. Na výstavbu budovy pro zázemí 
organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí



Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
* mzdové náklady (výdaje) a ostatní 

osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění 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 realizací 
akce,

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

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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

Řádek
číslo

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 3.042.225,- Kč

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

3.042.225,- 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

0,- Kč

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

V Havlíčkově Brodě dne 4.1.2019

Jméno a příjmení:

Ing. Miroslav Sommer



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

‘ ' ‘ ■ " * • ’ ' 1 ....................................

podpis statutárního zástupce žadatele
iý případě zastoupení na základě plné moci je třeba
plnou moc přiložit)



V Praze 11. listopadu 2015

TO: Hroší Havlíčkův Brod

Věc: Mistra vství světa v softballu m užů

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi touto cestou poděkovat Vám za veškeré aktivity na podporu kandidatury na 
pořadatelství mistrovství světa mužů 2019. Softballový areál Hippos Aréna patří 
nesporně k nejlepším areálům svého druhu v České republice.

Jé mi velkou cti Vám sdělit, že veškeré naše úsilí ve věci kandidatury na pořadatelství MS 
mužů 2019 bylo úspěšné a plenární zasedání světového kongresu konané v říjnu 
v Oklahoma City přidělilo pořadatelství této akce České republice.

Dovolte mi touto cestou potvrdit, jak jsem již předeslal v minulosti, že mistrovství světa 
mužů se bude konat v termínu 13. - 23, června 2019 a bude jej hostit Praha a 
Havlíčkův Brod. Toto stojí i v oficiálním dopise Výkonného ředitele ISF pana Rona 
Radigondy.

'Osobně jsem nesmírně rád, že se lato akce, která bude vůbec poprvé na evropském 
kontinentě, uskuteční právě v Havlíčkově Brodě, baště českého mužského softballu.

S pozdravem

Gabriel Waage 
Předseda ČSA

Česká sofiballová asociace | Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, 160 17, Praha 6 | IČ 48646542 | DIČ CZ48546542 

č.ú. 154935933 / 0600 | email; info@spftbali.cz | telefon: 242 429 230 | www.softball.cz



VV O R L D
BASEBALL SOFTBALL
CONFEDERATION

O; November 4, 2015

\
Mr, Gabriel Wnage
President
Czech Republic Softball Federation

Delivcn’fl via e-mail

Dear President Waage,

On behalf of the Softball Division of the World Baseball Softball Confederation I wish to 
congratulate you and your Federation on securing the right to host the 2019 Men’s Softball 
World Championships in the cities of Praha and Havlickuv Brad,

The support for your bid to host the first ever Men's World Championships in Europe was 
overwhelming. We view this opportunity to host one of our premier events in the Czech 
Republic as an opportunity to grow the game of softball and deliver the best teams and players 
in the world to an avid spectator base that has shown great support for Men's Fast Pitch Softball 
at past tournaments and events.

I look forward to working with you ami your team to deliver a memorable and successful World 
Championship in 2019.

Sincerely,

'!
Ron Radigonda 
Executive Director

Orflafmaiioft (■/.•.tfngniserl by Ihe



EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION
President's notice

^eDERATSO^4

25. června 2018

TO: TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Sub,: MS mužů 2019

Vážení přátelé,

předně mi dovolte poděkovat Vám za Vaši podporu MS v softballu mužů, které se poprvé uskutečni v roce 2019 na 
evropském kontinentě, a to v Havlíčkově Brodě a v Praze.

Během několika posledních týdnů proběhly kontroly stavu připraveností areálu Hippos že strany světové federace 
(WBSC) a zároveň ze strany evropské federace (ESF) ha tuto doposud nevídanou sportovní událost Musím potvrdit, že 
areál je ve velmi dobré kondici a je připraven na pořadatelství velkých mezinárodních sportovních podniků. Dovolte 
mi vyjádřit poděkování za Vaší podporu tomuto areálu, který snese přísná světová kritéria.

Nicméně mi dovolte vyjádřit požadavek na zřízeni místa pro veškeré technické schůzky před a během akce typu MS 
dle parametrů světové federace, a to nejlépe vmiste konání. Taková místnost je nutná pro bezproblémový chod celé 
akce. Tato místnost poslouží nejen pro akci samotnou, ale bezesporu bude mít své využití i během dalšího života 
klubu.

Pevně věřím, že i tato věc bude do začátku MS kladně vyřešena a nic nebude bránit hladkému chodu MS.

S pozdravem

Gabriel Waage 
Prezident ESF

President tel: +420 603 583 362
e-mail: gvvaageíiieuropeansoítball.org

ESF tel: +972 52 27S 1367
e-mail: sg@europeansoftball.org

Plantm en Moretusleí 120, 2018 Antwerp, Belgium
www.europeansoftbali.org



Název stavby Softbalové hříště TJ Jiskra HB - přístavba konferenční místnosti

___ __________________________________________________ Krycí list stavby

Místo stavby Havlíčkův Brod

Číslo objektu Rekapitulace objektů Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Ol Přístavba konferenční místností 2 197 993 461 579 2 659 571

02 ZT1 110 778 23 263 134 041

03 Elektro 205 465 43 148 248 613

Součet 2 514 236 527 990 3 042 225

Celkové finanční náklady stavby 2 514236 527 990 3 042 225

Výkaz výměr,který je součástí zadávací dokumentace slouží 
pro potřeby dodavatelského ocenění stavby.
Potenciální dodavatel si je vědom,že případné nedostatky, 
v tomto výkazu výměr po prostudování dokumentace sám odhalí, 
finančně docení a zahrne do nabídky.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Softbalové hřiště TJ. Jiskra HB - přístavba konferenční místnosti ) JKSQ

Název objektu Přístavba konferenční místností EčO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel j

Projektant |

Zhotovitel
................................ .............- -...... —.....-i

Rozpočet číslo Zpracovat Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j,
................ (......... .........

Počet Náklady /1 m.j.
i

Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
'

Rozpočtové náklady v CZK

A (základní rozp, náklady B [Doplňkové náklady c
i : :.............................................
Náklady na umístění stavby

•i HSV (Dodávky 20 466,27 8 (Práce přesčas 0,00 13 (Zařízeni staveniště 0,00

2 j Montáž
...........i....

1 148 009,38 9 (Bez pevné pod). 0,00 14ÍMÍmostay. doprava 0,00

3 P$V (Dodávky 64 162,80 10 (Kulturní památka 0,00 15) Územní vlivy 0,00

4 (Montáž 845 354,16 11 0,00 16 (Provozní vlivy 0,00

5 "IT Dodávky 0,00 T7!Ostatni 0,00

6 (Montáž 0,00 18)NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 077 992,61 12.DN (f. 8-11) 0,00
" i.. ................... " ...............................
Í9 NUS (ř. 13-13) 0,00

20ÍHZS 120 000,00 21 IKompl činnost 0,00: 22 (Ostatní náklady 0,00
Projektant D (Celkové náklady

23 Součet 7,12, 19-22 2 197 992,61

Datum a podpis Razítko 24 21 % 2 197 992,61 DPH 461 678,50
Objednatel 25 0 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH <ř. 23-25) 2 659 571,11

Datum a podpis Razítko E (Připočty a odpočty
Zhotovitel 27 joodávky objednatele 0,00

i

28iKlouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 (Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Softbalové hřiště TJ Jiskra HS - přístavba konferenční místnosti
Objekt: Přístavba'konferenční místností
Část:
JKSO:

Objednatel;
Zhotovitel:
Datum:

Kód
1

1 ; Popis j = Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 145 414,17
1 Zemní práce 84 686,44
2 Zakládání 159 176,03
3 Svislé a kompletní konstrukce 217 158,20
4 Vodorovné konstrukce 218411,10
6 Komunikace 4 524,10
6 Úpravy povrchů, podlahy á osazováni výplni 285 348,93
9 Ostatní konstrukce a préce-bouránl 176112,37
99 Přesun hmot 55 897,68

PSV Práce a dodávky PSV 932 578,44
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 461,44
712 Povlakové krytiny 131 263,38
713 Izolace tepelné 67 995,15
782 Konstrukce tesařské 351 464,70
764 Konstrukce klempířské 38 369,48
766 Konstrukce truhlářské 189 643,05
767 Konstrukce zámečnické 6 628,29
771 Podlahy z dlaždic 64 888,12
781 Dokončovací práce - obklady keramické 23 553,12
704 Dokončovací práce - malby 7 321,71
OST Ostatní 120 000,00

Celkem 2 197 992.61



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Softbalové hřiště TJ Jiskra H8-přistavba konferenční místnosti JKSO

............................ ... '

Název objektu Zdravotní instalace EČO

Název částí Místo Havlíčkův Brod

ÍČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovíte! ...............

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

..................................II............ ■ .................-.. 19.11.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B i Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV ;Qodávky 2 055,04 8 Prače přésčas 0,00 13fZanzem staveniště 0,00

21 fMontáž 47 081,60 9 Bez pevné podl. 0,00 141 Projektové práce 0,00

3 PSV [Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15;Uzemni vlivy 0,00
4 j (Montáž 68 680,87 11 0,00 16iProvozn\ vlivy 0,00
5 |»M" [Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6) [Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN jř-1-6) 107 817,51 12 DN(ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř, 13-18) 0,00

20 HZS 2 960,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7,12, 19-22 110 777,51

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 110 777,51 DPH 23 263,28

28 Cena s DPH (ř. 23-25) 134 040,79

Datum a podpis Razítko E (PřípoČty a odpočty

Zhotovitel 271Dodávky objednatele 0,00

28 i Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29:;Zvýhodněni + - 0,00

Zpracováno systémem KROS. tet. 02/717 512 84 Sirana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba; Softbalové hříště TJ Jiskra HB-přístavba konferenční místností
Objekt; Zdravotní instalace
Část;
JKSO:

Objednatel;
Zhotovitel:
Datum; 19,11.2018

Kód if; J Popis; í ::;r ;! ji ? čeíWGělkemj: it
/;*■'& i;!! 1 ii:: w t;;; li L l, 'Fk iiF-iFf e IFlT 1 s k s

HSV Práce a dodávky HSV 49 136,64
1 Zemni práce 18 461,81
4 Vodorovné konstrukce 1 148,16
8 Trubní vedeni 22 253,00

998 Přěsuii hmot 7 273,67
PSV Práce a dodávky PSV 58 680,87
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 500,18
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 899,83
728 Zdravotechnika - zařizovaní předměty 28 280,86
OST Ostatní 2 960,00

Celkem 110 777,61



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Softbalové hřiště TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Přístavba konferenční místností

KSQ:
Místo: CC-CZ:

Zadavatel:
Datum;

IČ:

Uchazeč:
DIČ;

IČ:

Projektant:
DIČ:

IČ:

Poznámka:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
205465* 10 

0,00

Sazba daně. 
21,00% 
15,00%

CZK

205 465,10

Výše daně 
43 147,67 

0,00

248 612,77
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! REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

" ©
ř
ff.

Stavba:

Softbalové hříště TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Přístavba konferenční místnosti
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 16.11,2018

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 465,10

PSV - Práce a dodávky PSV 89 223,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 183,00
742 - Etektromontáže - rozvodný systém 27 236,30
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 12 851,23
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 684,80
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 23 219,50
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 48,90

M - Práce a dodávky M 107 357,37
21-M - Elektromontáže 100 205,96
22-M - Montáže slaboproud 1 537,99
46-M - Zemní práce pří extr.mont, pracích 5 613,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 484,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00
VRN'3 - Zařízení staveniště 5 400,00
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