
KUJIP01C4BBJ57, 51 " 57 Jihlava I

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")

(PR02527.0009)

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

Krajské centrum talentované mládeže, z. s.
se sídlem: Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO: 05197392
zastoupen: Mgr. Petrem Ondrůjem, tajemníkem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-2856330217/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Tenis“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 - Žádost o 
dotaci na KCTM (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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 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, 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 600 000 Kč (slovy: šest 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.

Celkové náklady projektu 1 500 000 Kč
Výše dotace v Kč 600 000 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 900 000 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 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 
uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna 
pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní 
hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 60%), v ostatních případech 
bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce 
uvedený v závorce výše.

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.
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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 31. prosince 2019. Pouze v tomto 
období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

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

síti, bankovní poplatky,......),
g) náklady na publicitu,
h) alkohol a tabákové výrobky,

4) Uznatelné náklady projektu jsou neinvestiční výdaje prokazatelně související s činností 
KCTM, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a finanční 
zdroje na činnost KCTM.

5) V případě nákladů neuvedených v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a 
finanční zdroje na činnost KCTM, 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 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 
PR02527,0009“.
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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 finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace - Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování 
činnosti KCTM a to nejpozději do 31. ledna 2020,

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) 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 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").

6) 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. k) této smlouvy.

7) 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) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
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- umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek čí jiných 
nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita

- umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem,

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,

- viditelně a prominentně vyvěsit logo Kraje v místech konání projektu v počtu 
min. 1 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne 
u Kraje), '

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně 
včetně doby udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

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.

ČI. 11
Udržiteinost akce

U projektu se nevyžaduje udržiteinost.

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, w

ČI. 13 ' <’■ - 
ZávěřWčrtá újědriárfí*

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

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

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 724 650 274, 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 
ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v

Strana 5 (celkem 6)



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 jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na KCTM,
Příloha č. 2 - Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
29. 1. 2019 číslo usnesení 0009/01/2019/ZK.

V . ..... V Jihlavě dne 15, 02, 2019

Mgr. Petr Ondrůj 
tajemník

Ing. Jana Halová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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KUJIP01E2S7K
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované 
mládeže a jejich podporu i , , , .

ŽÁDOST O DOTACI NA JIŽ ZAVEDENÉ KCTM

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje)

.... ....... ....... .......... .................—  ( U ÍíCJó
KCTM 9 ijojf.... ..........

Název Krajského centra 
talentované mládeže Krajské centrum talentované mládeže
Žadatel
(úplný název a sídlo dle 
dokladu o právní 
subjektivitě)

Krajské centrum talentované mládeže, z.s.
Janáčkovo stromořadí 156
67401 Třebíč

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

Ing, Rudolf Říha, předseda
Tel, 603804492, email, riha@agstav.cz
Mgr. Petr Ondrůj, tajemník
Tel. 724410793, email, petr.ondruj@seznam.cz

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

František Vinopal
Tel. 724646250, email, fvinopal@seznam.cz

ICO 105197392 “ ---------- --------------------

Bankovní spojení (název 
banky, Číslo účtu, kód 
banky)', ; - . :

KB, a.s. č.ú. 115-2856330217/01.00 “

Celkový rozpočet na 
činnost KCTIVI v roce....... 1,500.000,- Kč

Požadovaná výše dotace
(Může činit max, 40 % 
z celkových uznatelných 
nákladů)

600.000,- Kč ( 40 %)

Cílové skupiny
(všechny věkové kategorie, 
kterých se projekt KCŤM 
týká)

Baby tenis (8~9!et), Mladší žáci (10-12let), Starší žáci 
(13-14!et), Mladší dorost (15-16let)

Počet klubů a členů 
zapojených do projektu za i
uplynulé soutěžní období

^oéet klubů zapojených do projektu 8
3očet členů zapojených do projektu 26+4 náhradníci

Předpokládaný počet
klubu a členů zapojených 
do projektu na žádané
soutěžní období

Předpokládaný počet klubů zapojených do projektu 10, 
předpokládaný počet členů vč. náhradníků zapojených 
do projektu 30,



Harmonogram činnosti
KCTM {termíny soutěží, 
soustředěn},.,,)

Tréninkový plán v kategorii babytenis bude prováděn 
formou měsíčních 2x jednodenních soustředění 
(lOxročně 2 dny + 1x ročně čtyřdenní kondiční 
soustředění. Tréninkový plán v kategorii {ml. žáci, 
st.žáci, ml. dorost) bude prováděn formou měsíčních
1x dvoudenních soustředění + 1x ročně týdenní 
kondiční soustředění. Termíny soutěžních zápasů 
v termínu duben-červen, turnaje jednotlivců v termínu 
červenec-duben, listopad přestávka soutěží a příprava 
na novou sezónu.

Hodnocení činnosti a 
naplnění stanovených 
výkonnostních cílů (pří účasti 
na LOOM a ZODM zhodnocení 
vystoupení) za uplynulé 
soutěžní období

Hráči KCTM splnili námi stanovené výkonnostní cíle.
V kategorii ml. žáci-mi.dorost se zúčastnili soutěži 
smíšených družstev, kde hráli 1 .ligu. Vybraní hráči se 
zúčastnili LODM, z celkového počtu 8 hráčů bylo 6 
z KCTM. Základem činnosti centra byla pravidelná a 
celoroční práce s talenty. Jednalo se o deset 
dvoudenních soustředění, jedno týdenní kondiční 
soustředění a jedno jednodenní soustředění, na 
kterém bylo provedeno testování výkonnostních 
předpokladů jednotlivých hráčů a hráček. V kategorii 
babytenis se jednalo o deset jednodenních 
soustředění, ostatní parametry přípravy byly shodné s 
vyšší kategorií KCTM, V přípravném období roku 2017 
byli hráči připravovány na dva vrcholy sezóny, kde 
prvním vrcholem sezóny byla reprezentace Kraje
Vysočina při konání Letní Olympiády dětí a mládeže, 
která se uskutečnila v Brně. Výsledky: hráči Fedasko a 
Laštovička se umístili na třetím místě ve čtyřhře 
v kategorií mladší žáci. Druhým vrcholem sezóny bylo
MČR (12,14), výsledky: hráči Palán a Válek se umístili 
na třetím místě ve čtyřhře na MČR v kategorii starší 
žáci, hráčka Havlová třetí místo ve dvouhře i čtyřhře na 
MČR /v zimě i létě/ (a dále byla na výjezdu 
s reprezentací ČR na mezinárodním utkání v Anglii.
Ostatní výsledky hráčů - účast na MČR: Barbora
Závišková, Matyáš Říha, Celoroční příprava členů
KCTM byla dále rozšířena o mentální koučink a v částí , 
volnočasových aktivit o jazykovou přípravu - angličtinu.

Stručný popis a nastavení 
výkonnostních cílů pro 
nadcházející soutěžní 
období

Hlavní cílem centra na rok 2019 je opětovné zajištění 
kvalitních tréninkových podmínek pro dětí a mládež - 
talenty ve věku 8-16 let tak, aby byl zajištěn jejich další 
výkonnostní rozvoj v úzké návaznosti na činnost TSM 
a SVT českého tenisového svazu. Kromě tohoto 
zajišťujeme i pravidelné vzdělávání a školení svých 
trenérů, členů a metodiků.
Základem činnosti centra je pravidelná a celoroční 
práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry.
K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků



a umožnění účasti dětí a mládeže na pravidelných 
soustředění.
Mezí hlavní úkoly centra patří celoroční reprezentace 
Kraje Vysočina v oblasti tenisu. S tím úzce souvisí 
důraz na snahu talentů získat potřebnou sportovní 
výkonnost, která jím umožní účast na Krajských 
přeborech, MČR jednotlivců a družstev, účast na 
Mezinárodních tenisových turnajích jednotlivců ETA 
v kategorí 12,14,16 let. Hráči KCTM budou zařazeni a 
budou působit ve smíšených družstvech , které budou 
hrát l.iigu, Budou se dále účastnit turnajů kategorie 
A+B, MÓR jednotlivců a družstev.
Dalším sportovním cílem je zisk medailových umístění 
při konání Krajských přeborů a MČR.
Dlouhodobým cílem centra je úzké propojení 
jednotlivých kiubů a následný výběr hráčů do KCTM 
tak, aby bylo možné vytvořit jednotlivá smíšená 
družstva v jednotlivých věkových kategorií, která budou 
působit v soutěžích ČTS a budou se pravidelně 
účastnit MČR smíšených družstev.
Centrum je otevřené nejen pro přípravu talentovaných 
hráčů Kraje Vysočina nebo ČTS, ale i pro následnou 
pomoc hráčům při dovršeni juniorského věku, jak dále 
postupovat v tenisovém a studijním životě - univerzitní 
tenis, sportovní studium v USA, ERASMUS + sport...

V Třebíči dne 22,6.2018

KRAJSKÉ CENTRUM 
TALENTOVANÉ MLÁDEŽE, I. s. 

Janáčkovo síromoíadi 166 
874 01 v<m
IĎ: 05107392 jj 
í.ů„* 118-286^3392^/0100

ČESKÝ TENISOVÝ SVÁ %
Stanice 38,170 00 Praha 7

’CO; 0Oj#88 mti 0*00538388

7 Potvrzení statutárního -zástupce
krajského/celorepubiikového orgánu příslušného 

sportovního odvětví



Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované 
mládeže a jejich podporu
(povinná příloha žádosti)

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM ROK 2019 

Celkové příjmy na financování projektu:

Rozpis příjmů-zdroje Částka:
Dotace Kraje Vysočina 600.000
Dotace Českého tenisového svazu 250.000
Sponzorská smlouvy (AGSTAV, AVE..... ) 300.000
Sponzorská smlouva HTK Třebíč 100.000
Sponzorská smlouva na oblečení 50.000
Spoluúčast sportovců / rodičů 200.000
CELKEM 1.500.000

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis nákladů; Částka;
Materiálové náklady 150.000
Náklady spojené s nájmy sportovišť 240.000
Stravné 160.000
Náklady na dopravu 20.000
Ubytování 160.000
Odměny trenérům 400.000
Nominační turnaje 30.000
Kondiční soustředění 120.000
Organizační práce 90.000
Školící činnost sportovců a trenérů 30.000
Odměny rozhodčím 3.000
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 100,000
CELKEM 1.500.000

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraje (uvádějte v Kč):

Popis nákladů; Požadovaná
částka:

Materiálové náklady 100.000
Náklady spojené s nájmy sportovišť 200.000
Odměny trenérů 275.000
Stravné 25.000
CELKEM 600.000

V Třebíči dne 22.6.2018 
datum, místo

Ing. Rudolf Říha, předseda.
jméno a příjmení statutárního zástupce

razit1
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