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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")

(PR02527.0006)

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

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov
se sídlem: Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava
IČO: 00530948
zastoupen: Liběnou Menšíkovou, starostkou a Veronikou Šlíglovou, jednatelkou

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 207385972/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Moderní gymnastikablíže 
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 156 000 Kč (slovy: sto padesát šest 
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 390 000 Kč

Výše dotace v Kč 156 000 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 234 000 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 
PR02527.0006“.
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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:

I
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- umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či 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
Udržitelnost akce

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.

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
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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 rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019 
číslo usnesení 0040/01 /2019/RK.

v dne
30. 01. 2019

V Jihlavě dne

/

Veronika Slíglová 
jednatelka

/ Liběna Menšíková 
starostka

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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umínili Jínili lim nim lilIIIIIIIIIIIIjIllllllllilllllll„l„„„

pravidla Rady Kraje Vysočina 
mládeže a jejich podporu pr° přidělení statutu Krajských center talentované

ŽÁDOST O DOTACI NA JIŽ ZAVEDENÉ KCTM

KUJIP0iEggg“
Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) : “ r ■: PO

Název Krajského centra 
talentované mládeže Krajské centrum talentované mládeže moderní

yy 11 u IdbuKy

Žadatel
[ (úplný název á sídlo dle 
dokíadu o právní' > 
subjektivitě);:

íélocvíčná jednota Sokol Bedřicl 
Sokolovská 4656/1220
586 01 Jihlava

Í0V KRAJ WS-■'V*;j-j/-,

29 *16- RH;. i’

t

C'' Av1 /fí) 14 7 J f i i-i''OimUialHl AolSlUpOB
(jméno, příjmení, titul, 
funkce,, telefon, - 
e-mail)

Liběna Menšíková 
starostka TJ Sokol Bedřichov 
Telefon: +420 603 106 731
e-rnaíl:Iíbena.lbm@seznani,cz

(jrněno, příjmení, titul,
telefon,
e-maíl).

Liběna Menšíková 
603 106 731 
UbenaJbm@seznam.cz

00530948

Bankovní spojení (název
Pánky? píplo účtu, :kpdR a/ 
bank# aaa.

207385972/0300

Celkový rozpočet na
činnost KCTM v roce....... 390 000,- Kč

Pozadovana výše dotace
(Můžedinitmák^Ř^;-; 
z cěikěvýeh úznateíných 
nákladů); ,

158 000,- Kč (40 %)

Cílové skupiny
(všechny věkové, kategorie, 
kterých se projekt; jíCTM : 
týká)- i.

Cílovými skupinami jsou dívky narozené 2002-2011

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

Dři nou r^°V' *lLJlhlava. R.G ESPRIT Jihlava
SVČ 2*r „ad ZŠ *"«« ^ I



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

- TJ Sokol Bedřichov
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava 
(45 Členů)

- SK Jihlava
Okružní 2, 586 01 Jihlava 
(60 členů)

- RG ESPRIT Jihlava
Brněnská 46, 586 01 Jihlava 
(10 členů)

- TJ Žďár nad Sázavou
Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
(35 členů)

- ŠSK ACTIVE - SVČ - Žďár nad Sázavou 
(100 členů)

- TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
(40 členů)

- ŠSK při ŽŠ Štáflova Havlíčkův Brod
Na spravedlnosti 3211, 580 01 Havlíčkův Brod 
(55 členů)

- TJ Spartak Velká Sites, Tyršova 617, Velká
Bíteš
(40 členů)

Harmonogram činnosti
KCTM (termíny soutěží, 
soustředění,...)

Činnost KCTM je celoroční formou pravidelných
tréninků, které probíhají 5x týdně, každé čtyři hodiny 
denně. V srpnu probíhá pravidelně 15-21 denní 
intenzivní soustředění od 9.00-18.00. Soutěže jsou 
rozděleny ha jarní a podzimní sezónu. Na jaře 
probíhají závody jednotlivců, které jsou završeny na 
konci května Mistrovstvím ČR a na podzim probíhají 
závody ve společných skladbách, opět završeny 
Mistrovstvfm ČR na konci listopadu.

Hodnocení činností a 
naplnění stanovených 
výkonnostních cílů (při účasti 
na LODM a ZODM zhodnocení 
vystoupení) za uplynulé 
soutěžní období

Zasazená děvčata absolvují pohárové závody, 
mezinárodní starty, Oblastní přebory a vyvrcholením je 
MÓR, na kterém jsme jako Kraj Vysočina velice 
úspěšní, (víz.příloha)
Úspěšnou závodnicí je Anna Prokšová, která na LODM 
vybojovala 3 medajle.Je zařazena do SPS Praha a na
MČR vybojovala celkové 3.místo a stala se mistryní 
v sestavě s míčem. Dále pak Adéla Menšíková,
Kristýna Vedralová, Nikola Stieblerová, Mariana



Jilečková a Veronika Michálková jsou zařazenydo 
reprezentačního družstva nadějí CR „PRE-JUNÍORS", 
jehož cííem je příprava těchto závodnic na Mistrovství
Evropy juniorek v roce 2019, Toto družstvo pracuje 
pod vedením Liběny Menšíkové.
Nikola Stiebferová a Kateřina Komrsová jsou zařazeny 
do SCM České Budějovice,

Stručný popis a nastavení
výkonnostních cílů pro 
nadcházející soutěžní 
období

Hlavním cílem KCTM MG je vytipovat nadějné a
talentované gymnastky a systematicky je připravovat 
na soutěže nejvyšší,
U ZPMG a KPMG je cílem účasti na MČR, uspět a 
postoupit do vyšších soutěží,,,, volného programu,
U nadějí mladších a starších, kadetek mladších a 
starších, dorostenek a juniorek je cílem nominace na
MČR a co nejlepší umístění.
Nejdůležitější cílová skupina jsou nyní naděje starší, 
které jsou zařazeny do reprezentačního družstva 
nadějí ČR a jsou v širším výběru přípravy na
Mistrovství Evropy juniorek 2019 (Anna Prokšová,
Adéia Menšíková {obě TJ Sokol Bedříchov), Nikola 
Síieblerová, Mariana Jilečková a Veronika Michálková 
(SK Jihlava).
Naděje nejmiadší (2010-2011), co nejefektivněji zařadit 
do procesu výkonnostního vzrůstu a nominovat na 
pohárové soutěže a Oblastní přebory Kraje Vysočina.

Potvrzení statutárního zástupce
krajského/celorepublikového orgánu příslušného 

sportovního odvětví



.•i; '
Kraj vysočina
lilkWfí 3?s 587 33 Jihlava

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 příimv na financování projektu:

Rozpis příjmů - zdrojě .Částka;/.:.
Dotace Kraje Vysočina 156 000,-
Členské příspěvky 234 000,-

ČÉLKEM 390 000,-

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kčk

Podrobný popis nákladů: .čěstka;/::v//v//8/v,
Materiálové náklady 95 000,-
Náklady spojené s nájmy sportovišť 0
Stravně 20 000,-
Náklady na dopravu 90 000,-
Ubytování 15 000,-
Odměny trenérům 150 000,-
Odměny rozhodčím 0
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM - startovně,registr.popiatky čsmg 20 000,-
CELKEM 390 000,-

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

Popis říákládřh Požadovaná
■částkarv

Materiálové náklady 35 000,-
Stravné 11 000,-
Odměny trenérům 90 000,-
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM — startovné.registr.poplatky ČSMG 20 000,-

CELKE.V! 156 000,-

28,6.2018, Jihlava

datum, místo

Liběna Menšíková, starostka TJ 
Veronika Šlíglová, jednatelka TJ 
jméno a příjmení statutárního zástupce


