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Krai Vysocí na
Jílkova $?, 58/ 3 3 jih'.ava KUJIP01C3ALP

FOND VYSOČINY
PROGRAM „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“

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 FV02766.0013)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: H 70890749
zastoupený: ***S^*J hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: člen rady kraje
(dále jen "Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

Prima sport Horní Cerekev, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastupuje:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

nám. T. G. Masaryka 151,394 03 Horní Cerekev 
04616243
Martin Duba, předseda spolku

Raiffeisenbank a.s.
1327547002/5500

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Půlnoční drak Horní Cerekev 2021", blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").

Cl. 3
Závaznost návrhu

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

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 50 000 Kč (slovy: padesát 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 240 500 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 20,79 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 79,21 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 190 500 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.
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s 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 31. 12. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Konkrétní akce 
popsaná v Příloze č. 1 smlouvy musí proběhnout nejdříve 1.1. 2021 a nejpozději 31. 12. 
2021.

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) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
i) pojištění, lékařské poplatky,
j) konzultační, právní a poradenské služby, náklady spojené s tvorbou projektu, 

projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům, školení,
k) dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, drobný hmotný dlouhodobý majetek,
l) leasingové splátky (finanční pronájem),
m) nájemné za půdu,
n) odměny účastníkům soutěží ve formě peněžitého plnění (prize money),
o) služby peněžních ústavů, služby elektronických komunikací (platby za telefony, 

Internet, rozhlas a televizi apod.),
p) nákup vody, paliv a energie,
q) ubytování.
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. spotřebního materiálu, tiskových materiálů a propagačních 

předmětů),
b) nájemné (sportovišť, společenských sálů apod.),
c) nákup ostatních služeb (vč. propagace, webové prezentace, zdravotnický dozor 

záchranné služby během akcí, náklady na dopravu účastníků aktivit),
d) cestovné,
e) stravování, pohoštění, potraviny,
f) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem,

g) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dle vnitřních předpisů či stanov 
příjemce),

h) věcné dary pro účastníky (věcné ceny vč. poukázek k odběru zboží, vstupenek),
i) odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia, Intergram).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud 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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). 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, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 
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 Fondu Vysočiny 
ID FV02766.0013",
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 
7 odst.1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného 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.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději 
do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
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").

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. k) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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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:
vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží 
Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3 této smlouvy nebo 
umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení 
a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita nebo 
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),

- 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-wsocina.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,

- provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit úvodní slovo (zdravice) pro 
zástupce Kraje,

- v případě videoprojekce odvysílat video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
prezentovat Kraj moderátorem projektu,

- v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), 
propagace Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu 
nebo adresy (např. www.facebook.com/wsocinakrai).
umístit aktivní odkaz www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách souvisejících 
s konáním projektu.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu.

4) Příjemce je povinen předložit rozsah prezentace „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" 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), 
věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

6



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 Bc. Jana Čermáková, tel. 564 602 939, email: 
cermakova.i@kr-vvsocina.cz a Ing. Karolina Smetanová, tel. 564 602 942, email: 
smetanova.k@kr-vvsocina.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 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, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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 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

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 10. 2020 
usnesením Č.1935/31/2020/RK.

V ....dne L..P?te>
P.

Martin Duba 
předseda spolku

mmsmímtíBĚaaix
nám. T. G. Masaryka 151 

394 03 Horní Cerekev
lč: 04616243 ,■ ■

oz 12, 2020
V Jihlavě dne.........................

./ člen rady kraje

Kra, výsot

8
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FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

FV02766-01_

Název programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020

Název projektu Půlnoční drak Horní Cerekev 2021

IČO: 04616243

Přesný název: Prima sport Horní Cerekev, z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: nám. T. G. Masaryka 151/1
Identifikační údaje žadatele Obec: Horní Cerekev

PSČ: 39403

Sídlo pošty: Horní Cerekev

Název banky: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1327547002/5500

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Martin

Příjmení: Duba

Funkce: předseda spolku

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Martina

Příjmení: Pechová

Email: pechova42@seznam.cz

Tel.: +420605175438

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Obec: Horní Cerekev
Okres: Pelhřimov
Kraj: Vysočina



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Žadatel plánuje v příštím roce uspořádat již šestý ročník 
závodu dračích lodí v Horní Cerekvi - Půlnočního draka 
Horní Cerekev 2021. Jako v minulých letech se závod 
uskuteční v měsíci září a bude rozdělen do dvou dnů. 
Pátek bude určen pro závody školních a juniorských 
posádek a následující den se uskuteční hlavní závod 
dospělých. Letošní rok se nesl ve znamení koronaviru a 
mnoho pořadatelů závodů dračích lodí zaznamenalo 
pokles účastníků závodů, některé závody pak byly 
zrušeny zcela. Půlnoční drak však nezaznamenal 
pokles zájmu, naopak si drží svoje postavení. V 
loňském roce navštívilo Půlnočního draka celkem 29 
posádek dospělých a 6 posádek juniorských. Dá se říci, 
že necelý týden před závody, je do 5. ročníku
Půlnočního draka přihlášeno již 30 posádek dospělých 
a 5 posádek juniorů. Hlásí se posádky tradiční, které k 
nám jezdí od prvního ročníku, ale jsou zde i posádky 
nové, které by si chtěly tento netradiční závod užít. To 
co Půlnočního draka dělá jedinečného a odlišuje jej od 
ostatních závodů dračích lodí, jsou jedinečné noční 
jízdy lodí. Jednotlivé dráhy jsou na vodě lemovány 
loučemi, každá loď je nasvícena pro diváky, aby mohli 
sledovat, která loď zvítězí. Posádky se na tento závod 
těší, a to vede pořadatele k tomu, aby v jeho pořádání 
pokračoval i nadále. Závodu se účastní posádky z kraje 
Vysočina, ale i Jižních Čech - Českých Budějovic, 
Jindřichova Hradce, Doubí, Třeboně, Českých Velenic, 
Rožnova. Přijíždí k nám opakovaně posádky z
Pardubic, Jablonce nad Nisou, ale i cca 300 km 
vzdáleného Krnova. A to je ta motivace, která nás žene 
dál. Přinášet další inovace a nápady do příštího 
ročníku, abychom pro všechny závodníky i diváky opět 
připravili nevšední zážitek.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Akce se připravuje každoročně již od ledna, kdy se 
sestavuje rozpočet spolku na danou sportovní sezónu. 
Každoročně je v rozpočtu počítáno s uskutečněním této 
akce. Od začátku hlavní sportovní sezóny následuje 
propagace závodu, a to v rámci závodů, kterých se 
žadatel zúčastňuje (plakáty, bannery), patří sem ale i 
reklama závodů prostřednictvím tisku a další formy 
propagace (fb). Žadatel po celou sezónu aktivně^ 
propaguje svůj závod. Patří sem i spolupráce s Českou 
asociací dračích lodí, od které jsou poskytnuty lodě, 
pádla a rozhodčí. Pro účastníky závodů jsou dále 
zajišťovány věcné ceny, poháry, medaile, diplomy a 
další. Vlastní závod začíná v pátek závody juniorů, 
který probíhá ve stejném duchu jako závod dospělých. 
Termín byl zvolen v době školní výuky, aby to co 
nejvíce vyhovovalo školám. Tento den je tedy výlučně 
určen jen dětem. Po ukončení závodu jsou vyhlášeny 
výsledky. Každý člen posádky si odnese malou 
drobnost a posádky na prvních třech místech pak 
medaile a poháry. Očekáváme, že 6. ročníku
Půlnočního draka se zúčastní více posádek než letos. 
Původně se hlásilo 8 posádek, nakonec s ohledem na 
situaci kolem koronaviru se počet snížil na pět. Dá se 
však očekávat, že v příštím roce bude účast vysoká. 
Následující den bude patřit závodu posádek dospělých. 
Zahájení je plánováno na 12 hodinu, ukončení ve 23,30 
s tím, že po půlnoci proběhne slavnostní ukončení.
Jako vždy budou posádky čekat tři denní jízdy a jedna 
noční jízda. Posádky se mohou hlásit do kategorií - 
FIRMY, ŽENY, FUN a FUN SPORT, tedy budou mezi 
sebou soutěžit jak posádky, které se sejdou jen občas 
(FUN), ale i posádky, co pravidelně trénují a účastní se 
soutěží. Závod je tak spravedlivý a každý má šanci 
udělat dobrý výsledek. Závody se budou opět online 
přenášet na velkoplošnou obrazovku, bude zajištěno 
ozvučení a osvětlení celého prostranství. Pro 
návštěvníky budou zajištěny velkokapacitní stany. Jako 
každoročně bude připraven i doprovodný program - 
živá hudba, skákací hrad a další.

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Cílovou skupinu tvoří jednak přímý účastníci závodů - tj. 
posádky juniorů a posádky dospělých. Mezi juniory 
převládají především školní posádky, kdy žáci škol 
projeví zájem v rámci výuky zkusit tento druh sportu. 
Závodu se ale i účastní posádky, které závodí pod 
jednotlivými sportovními kluby a mají zkušenosti s tímto 
sportem. Mezi dospělými jsou to jednak posádky, které 
pravidelně trénují a účastní se jednotlivých soutěží, tj. 
jedná se většinou o posádky sportovních klubů, spolků, 
ale jsou to na druhé straně i posádky, které tvoří 
většinou pracovní kolektivy např. zaměstnanci jednoho 
úřadu, banky, závodu nebo parta přátel, co si to přišla 
jen vyzkoušet a užít si fajn atmosféru.

Poslední cílovou skupinou jsou diváci a další nadšenci 
tohoto sportu, kteří se přijdou na závody podívat a užijí 
si připravený doprovodný program.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Přípravné práce na projektu budou zahájeny se 
zahájením hlavní sportovní sezóny cca v 5/2021, kdy 
bude zahájena propagace celé akce - plakáty, bannery. 
Ukončení projektu je pak plánováno na cca 10/2021, 
kdy by měl být projekt ukončen jak realizačně, tak 
především finančně (uhrazeny veškeré výdaje spojené 
s projektem). Vlastní sportovní akce proběhne ve dvou 
dnech v měsíci září 2021, zřejmě první nebo druhý 
týden v měsíci. Termín bude upřesněn na členské 
schůzi klubu v lednu 2021.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Martina Pechová - zpracovatel a administrátor žádosti o 
dotaci. Od r. 2008 pracuje na odboru rozvoje, oddělení 
regionálního rozvoje MěÚ J. Hradec, jako vedoucí 
oddělení, a má bohaté zkušenosti s čerpáním 
krajských, národních a evropských dotací. Ve spolku je 
členem výboru a má na starosti veškerou 
administrativu, vede pokladnu, dělá prvotní účetní 
doklady, spolupracuje s účetní, zpracovává výroční 
zprávy, zveřejňuje účetní závěrku, zpracovává smlouvy, 
objednávky a další činnosti spojené s Chodem celého 
spolku.

Martin Duba (předseda spolku) a Miroslav Kříž 
(místopředseda) se podílí především na přípravné 
činnosti a poté na organizaci celé akce. Patří sem 
veškeré aktivity spojené s průběhem Půlnočního draka 
včetně spolupráce a získání podpory od Města Horní 
Cerekve.

Ostatní členové spolku napomáhají dobrému jménu 
závodu, činí jeho propagaci, účastní se přípravných 
prací - instalace velkoplošných stanů, lavic a stolů a 
veškerého dalšího zázemí celého závodu, jakož i 
následující demontáž, odvoz a úklid celého prostranství 
po akci. Nasvícení lodí, vytýčení závodních drah a 
jejich nasvícení loučemi, dohled při průběhu závodů a 
další činnosti spojené s hladkým průběhem celé akce.

Projekt realizuje žadatel.



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 240 500 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 20,79 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 50 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 190 500 Kč 79,21 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 190 500 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)



1) Stručný popis naplnění specifických kritérií
2) Výpis z Registru osob
3) Doložení náležitostí dle zákona č, 250/2000 Sb.
4) Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5) Popis projektu

um.ummi®
l,a,u T. G. Masaryka 151 **03 HornírZTJ.^°3 Horní Cerekev 

i'-' U'31S243

V Horní Cerekvi dne 1.9.2020

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 
Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Příloha č. 1 k Žádosti o podporu

Stručný popis naplnění specifických kritérií

- příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, 
Programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních 

aktivit - Jednorázové akce 2020

#

Název projektu: Půlnoční drak Horní Cerekev 2021

v
Žadatel: Prima sport Horní Cerekev, z. s.

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev 

Zastoupen: Martinem Dubou, předsedou spolku



Příloha č. 1 k Žádosti o podporu

Specifická kritéria

a) Aktivní zapojení účastníků - akce, je připravena tak, že je vyžadováno, aby se do ní 
aktivně zapojila široká veřejnost a zúčastnila se přímo závodů jako soutěžící - bez 
soutěžících by nebyly závody. Dvoudenní závody jsou připraveny jednak pro závody 
juniorů (školní posádky), a jednak pro závody dospělých. Vzhledem k tomu, že se 
závod juniorů bude konat v pátek, nikoliv v sobotu, očekává se velká účast především 
školních posádek z kraje Vysočina, ale i okresu Jindřichův Hradec. Následující den bude 
již určen výhradně pro posádky dospělých. Posádky se mohou přihlašovat do kategorií:

- FUN (posádka tvořena korporací přátel),

- FUN SPORT (posádka pravidelně trénuje),

- FIRMY,

- ŽENY.

Závodů se tak může zúčastnit kdokoli, kdo bude mít zájem a dá dohromady alespoň 18 
členů posádky. Závod je otevřený pro všechny, je pouze limitován kapacitou s ohledem 
na lokalitu závodů (max. 40 posádek). Navržené kategorie zajišťují rovnost 
soutěžících a šanci na dobré umístění má tak každá posádka. Kormidelníka a 
bubeníka zajišťuje organizátor závodů.

b) Užitečnost a potřebnost projektu - jedná se o sportovní akci, která přispěje 
k aktivnímu trávení volného času. Sportovní akce je připravována žadatelem, jehož 
cílem je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu, vytváření podmínek 
pro činnost členů spolku. Jedná se o tradiční akci, která se uskutečňuje pravidelně 
každoročně v září daného roku (v roce 2021 se uskuteční již 6. ročník). Pro tuto 
tradiční akci nechalo Město Horní Cerekev zhotovit putovní pohár „Půlnočního draka“ 
z dílny místního uměleckého kováře, jakož i jeho symbol (dřevěný drak), který je 
umístěn na hladině zdejšího rybníka.

Tato akce zároveň posiluje sounáležitost místních obyvatel a přispívá k rozvoji 
spolkového života, o čemž svědčí fakt, že závodů se zúčastňuje s výjimkou posádky 
žadatele i dalších pět posádek složených z Homocerekvických obyvatel a jeho místních 
částí. Půlnoční drak je místními kladně vnímán, svou návštěvností významně 
převyšuje i zdejší pouť a je místem, kde se obyvatelé města, ale i nedalekých obcí 
sejdou a společně stráví den plný zážitků. K tomu významnou měrou přispívá i ta 
skutečnost, že celá akce probíhá uprostřed samotného centra města, je dobře veřejnosti 
přístupná a nabízí možnost i klidného posezení.

Dragonboating (závody dračích lodí) je týmový sport na vodě, kde má 22 sportovců 
(20 pádlujících, kormidelník a bubeník) společný zájem a žije společným cílem. Do
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jedné lodi zasedají muži i ženy, aby poté společně předvedli, že jako jeden tým dokáží 
mnohem víc než jednotlivec. Sehranost a spolupráce týmu převyšuje výkon jednotlivce. 
Společný úspěch v závodě nebo tréninku znamená společnou radost a oslavu. 
Dragonboating přináší nevídané prožitky spojené se sportovní a společenskou 
aktivitou. Dá říci, že v poslední době propadlo mnoho nadšenců kouzlu tohoto sportu. 
O jeho oblíbenosti svědčí množství závodů, které se v rámci celého území republiky 
konají, ať již jsou to závody organizované Českou asociací dračích lodí, Windsurfing 
dubem Velké Dářko anebo dalšími subjekty.

Dragonboating je rovněž atraktivní i pro přihlížející diváky, kteří fandí a podporují 
posádky, společně se soutěžícími stráví zábavný sportovní den. Závody pak mohou být 
i pro ně inspirací pro sestavení vlastní posádky a postavení se na start některého 
z dalších závodů. Ve 2. ročníku Půlnočního draka byla například přímo na místě 
sestavena posádka z řad diváků, kteří si chtěli jízdu na dračí lodi vyzkoušet a poměřit 
síly s ostatními posádkami. Posádky narychlo složené na místě se mohou přihlašovat 
ještě v den závodu například do kategorie FUN, pokud nebude naplněna maximální 
kapacita. Před samotným závodem probíhají tréninky, na kterém nově složená posádka 
dostane instrukce a zkusí si několik zkušebních jízd. V Horní Cerekvi tak na základě 
účasti v závodě Půlnoční drak 2017 vznikla ryze ženská posádka Půlnoční lišky, která 
se již třetím rokem pravidelně lx týdně schází ke společným tréninkům a účastní se 
závodů dračích lodí. Dalším velkým úspěchem je vznik dvou posádek juniorů, které 
jsou složeny ze žáků zdejší základní školy a jedné posádky mládežnické, která rovněž 
pravidelně lx týdně trénuje. Spolek Prima sport Horní Cerekev jim bezplatně poskytuje 
tréninkovou loď a další nezbytné vybavení, jakož i zkušeného kormidelníka. 
Hornocerekvická mládež se tak pravidelně jednou týdně schází na společné tréninky a 
účastní se závodů juniorů. Naposledy obě posádky se dobře umístily na letošním 3. 
ročníku Vajgarské saně, kde obsadily druhé a třetí místo. Dá se tak říci, že Půlnoční drak 
podnítil zájem o tento sport jak mezi ženami, tak mezi školní mládeží a nabídl tak další 
možnosti jak smysluplně strávit volný čas. A o to nám hlavně jde :-). Půlnoční drak tak 
přímo podporuje a přivádí další zájemce k tomuto sportu, jakož i ke sportu jako 
takovému (např. kruhové tréninky, posilovna).

c) Prvek dobrovolnosti a rozvoje občanské společnosti - zajištění akce je především 
dílem velkého úsilí členů spolku (žadatele), kteří se na uspořádání celé akce podílejí bez 
nároku na odměnu. Přípravné akce začínají každoročně již od ledna, kdy se plánuje 
rozsah akce, doprovodný program, finanční náročnost a zejména zajištění financování 
celé akce. Do přípravných prací a samotné realizace akce jsou mimo žadatele 
zapojeni rovněž na základě dobrovolnosti členové místního sboru dobrovolných 
hasičů, ale i obyvatelé města Horní Cerekve, bez jejichž účasti by se akce nedala 
v takovém rozsahu uskutečnit (dobrovolníci pomáhají žadateli s instalací stolů, lavic, 
stanových přístřešků, vysečení trávy, zajištění kontejneru na odpadky, úklidu veřejného
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prostranství a kulturního domu po ukončení akce). Sounáležitost místních obyvatel a 
podpora této akce zároveň přispívá ke spolkovému životu v obci. Každoročně se do 
Půlnočního draka kategorie FUN přihlašují posádky tvořené korporací přátel z 
Horní Cerekve, ale i jeho nej bližšího okolí. Akce je rovněž velmi podporována ze 
strany Města Horní Cerekve, a to i finančně.

d) Otevřenost akce - výše uvedená dvoudenní akce je otevřena široké veřejnosti. Diváci 
a návštěvníci mají na tuto sportovní akci s doprovodným programem vstup 
zdarma.

Z kapacitních a bezpečnostních důvodů je limitován počet soutěžích na max. 1 400 
osob (tj. 30 juniorských posádek a 40 posádek dospělých). Veřejnost bude o akci 
informována v rámci propagace (letáky, tisk, rozhlas), fb stránek žadatele, fb stránek 
organizátora závodů, webových stránek organizátora závodů. Vlastní propagace akce 
členy spolku na závodech v ČR, kterých se posádka Marné snahy během roku zúčastní. 
Akce proběhne pro závody juniorů v době školní výuky (pátek), a to z důvodu zapojení 
většího počtu školních posádek (proveden průzkum a dotazování na základních školách) 
a pro závody dospělých ve dni pracovního volna (sobota). Akce je plánována jako 
dvoudenní.

e) Dopad projektu v územním měřítku - akce má dopad v celostátním měřítku, neboť 
závodu Půlnočního draka se zúčastňují pravidelně jak posádky zkraje Vysočina 
(Pelhřimov, Humpolec, Žďár nad Sázavou, Přibyslav, Horní Cerekev, Dolní Cerekev, 
Čemov, Jihlava, Počátky, Batelov), tak posádky z Jihočeského kraje (Jindřichův 
Hradec, Třeboň, České Budějovice, České Velenice, Doubí, Rožňov), kraje 
Pardubického (Pardubice, Chrudim), Libereckého kraje (Jablonec nad Nisou), 
Ústeckého kraje (Stětí), Jihomoravského kraje (Brno), Moravskéhoslezského (Krnov, 
Ostrava) a Středočeského (Sedlčany). Pořadatelé v nadcházejícím ročníku 2021 počítají 
se stejnou účastí a připojením posádek z dalších regionů Čech a Moravy tak jako tomu 
bylo v předchozích ročnících. V roce 2019 to bylo 29 posádek dospělých, v letošním 
roce je na start přihlášen stejný počet posádek. Svou návštěvou nás poprvé uctí Ostrava 
a Sedlčany.

Podrobněji uvedeno v příloze Popis projektu.

V Horní Cerekvi, dne 1. 9. 2020

Martin Duba, předseda spolku

p&m smi asi tma u.
nám. T. G. Masaryka 151 

394 03 Horní Cerekw 1
IČ: 04616243 í
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Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

- příloha č. 5 k žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, 
Programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních

aktivit - Jednorázové akce 2020

Název projektu: Půlnoční drak Horní Cerekev 2021

v

Žadatel: Prima sport Horní Cerekev, z. s.

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev 

Zastoupen: Martinem Dubou, předsedou spolku
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Rozpočet projektu

Půlnoční drak 2021 - příjmy Příjem Poznámka

Startovně junioři 16 000,00 Kvalifikovaný odhad max. 8 posádek x 2000 Kč

Startovně dospělí 180 000,00 Kvalifikovaný odhad 30 posádek x 6000 Kč

Celkem Výnosy 196 000,00

Půlnoční drak 2021 - výdaje Výdaj Poznámka

Lavice, stoly 2 000,00 Nájemné - pronájem mobiliáře na 2 dny

Velkokapacitní stany 10 000,00 Nájemné - pronájem stanů na 2 dny

Lodě, pádla, časomíra, 
rozhodčí, kormidelníci 100 000,00

Nákup ostatních služeb - pronájem lodí včetně pádel, 
časomíry, rozhodčích - 2 dny

Drobný materiál 12 000,00

Nákup drobného materiálu - knoty do cca 120 ks loučí, 
polystyrén, případné doplnění poškozených loučí odhad 
max. 10 ks, tužkové baterie do LED světel, LED pásky 
doplnění, LED světla, světla, kabely, žárovky spojovací 
materiál, hřebíky

Ozvučení 46 000,00

Nákup služeb - zajištění reproduktorů, jejich 
instalace/demontáž, kabeláž, zajištění mixážního pultu, 
zajištění 2x LED obrazovky vč. instalace/demontáže

Videoprojekce 15 000,00 Nákup služeb - přenos závodů na LCD obrazovku

Vystoupení country skupiny 4 500,00 Nákup služeb - hudební produkce cca 4 hod.

Propagace akce 15 000,00

Nákup ostatních služeb - zveřejnění reklamy v tisku, 
rádiu, regionální televizi, grafické a tiskařské práce - 
plakáty, bannery

Osvětlení prostranství 6 000,00

Nákup služeb - zajištění osvětlení prostranství 
(rozmístění světel a kabeláže) - jedná se o noční závody 
dračích lodí
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Skákací hrad 6 000,00 Nájemné - pronájem skákacího hradu 2 dny

Věcné ceny pro posádky 10 000,00

Věcné dary - věcné ceny pro posádky: medaile, poháry, 
sladkosti a pochutiny (sušenky, koláče, dorty, sýry, apod), 
drobnosti pro děti (např. klíčenky, tužky, malé 
batůžky,...)

Zdravotní dozor - CCK 10 000,00
Nákup ostatních služeb - zajištění zdravotního dozoru 2 
dny

Záchranný člun 4 000,00
Nákup ostatních služeb - zajištění záchranného člunu 
včetně posádky (obsluhy)

Celkem Náklady 240 500,00

Spoluúčast žadatele: 190 500, tj. 79,21 % z celkových nákladů projektu. 

Požadovaná výše dotace: 50 000 Kč, tj. 20,79 % z celkových nákladů projektu. 

DPH je žadatelem zařazena do uznatelných nákladů, neboť není plátcem DPH.

V Horní Cerekvi, dne 1. 9. 2020.

Martin Duba, předseda spolku

w smsi ass saw is.
nám. T. G. Masaryka 1SÍ 

394 03 Horní Cerekev 
iČ: 04616243
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T

Popis projektu

- příloha č. 5 k žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny,
Programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních 

aktivit - Jednorázové akce 2020

Název projektu: Půlnoční drak Horní Cerekev 2021

Žadatel: Prima sport Horní Cerekev, z. s.

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev 

Zastoupen: Martinem Dubou, předsedou spolku
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Název žadatele: Prima sport Horní Cerekev, z. s.
IČ: 04616243
Právní forma: spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u KS 

v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka č. 6889
Sídlo spolku: nám. T. G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev
Statutární zástupce: Martin Duba, předseda spolku
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1327547002/5500
Kontaktní osoby:
Zástupce žadatele: 
Zpracovatel žádosti:

Martin Duba, dubamartin@seznam.cz, 777 825 777
Martina Pechová, pechova42@seznam.cz, 605 175 438

Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu, vytváření podmínek 
pro činnost členů spolku. Prima sport Horní Cerekev, z. s. je dobrovolným spolkem sportovců 
se sídlem v Horní Cerekvi.

Počet členů spolku ke dni podání žádosti: 22.

Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
vyhlášky č. 504/2002. Účetnictví zpracovává a vede společnost LEDGER 58 s.r.o., IČ: 260 
78 996, se sídlem Nežárecká 58/IY, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená Ing. Taťánou 
Haj dikovou.

Spolek není plátcem daně z přidané hodnoty.

Stručný popis projektu
Prima sport Horní Cerekev, z. s. pořádá od svého založení v Horní Cerekvi na 

Zámeckém rybníku závod dračích lodí s názvem Půlnoční drak Horní Cerekev. První ročník 
Půlnočního draka se uskutečnil v září roku 2016 za účasti 13 posádek dospělých a 3 posádek 
juniorů, které se sjely převážně z kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Následujícího druhého 
ročníku se již zúčastnilo 23 posádek dospělých, kdy k nám zavítala i posádka z Pardubického 
kraje. Druhého ročníku se rovněž zúčastnily 3 posádky juniorů. Třetího ročníku (2018) se již 
zúčastnilo 30 posádek dospělých a 4 posádky juniorů. Čtvrtého ročníku (2019) to bylo opět 30 
posádek, plus 4 posádky juniorů. Do letošního pátého ročníku (2020) je přihlášeno 29 posádek 
dospělých a 5 posádek juniorů. Závodů se pravidelně zúčastňují posádky z kraje Vysočina, 
jihočeského kraje, Pardubického kraje, Ústeckého kraje a Libereckého kraje, Od r. 2019 
si k nám našly cestu í posádky z Moravskéhosiezkého kraje a Středočeského kraje.

Nebývalý zájem o tento závod dračích lodí v malém městečku v kraji Vysočina je dán 
především velkým úsilím členů spolku Prima sport, kteří zvou na svůj závod jednak dnes již 
„tradiční posádky“, které si tento závod oblíbily, ale i posádky nové, a to především 
prostřednictví propagace Půlnočního draka na vlastních závodech mimo kraj Vysočina, kterých 
se členové spolku pod názvem posádky Marná snaha přímo účastní. V letošním roce to byla 
například propagace na Mistrovství Moravy dračích lodí.
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Půlnoční drak je rovněž pro přímé účastníky (soutěžící), ale i návštěvníky závodu velmi 
atraktivní, neboť je výjimečný především svými nočními jízdami, kdy lodě jsou barevně 
nasvícené a samotné dráhy jsou lemovány loučemi. Tuto výjimečnou atmosféru umocňují ohně 
na hrázi rybníka, Stánky s občerstvením, živá hudba, ale i například velkoplošná obrazovka, na 
které lze sledovat probíhající klání na hladině rybníka. Pořadatelé si pro soutěžící každoročně 
připravují překvapení, aby si z celého dne odvezli nejen sportovní, ale i zábavné zážitky a 
vzpomínky na Půlnočního draka.

Příloha č. 5 k Žádosti o podporu

Y září letošního roku (4. - 5. 9.) proběhne již pátý ročník Půlnočního draka, který 
pořadatelé závodů opět rozdělili do dvou dnů. První den bude určen pro závody dračích lodí 
juniorů. Následující den bude již určen výhradně pro posádky dospělých. Průběh závodů bude 
stejný jako v předchozích letech, tj. denní a noční jízdy. Posádky se mohou přihlašovat do 
kategorií FUN (posádka tvořena korporací přátel), FUN SPORT (posádka pravidelně trénuje), 
FIRMY a ŽENY. Závodů se tak může zúčastnit kdokoli, kdo bude mít zájem a dá dohromady 
alespoň 18 členů posádky. Závod je otevřený pro všechny, je pouze limitován kapacitou 
s ohledem na lokalitu závodů (max. 40 posádek). Navržené kategorie zajišťují rovnost 
soutěžících a šanci na dobré umístění má tak každá posádka.

Na září roku 2021 .Prima sport připravuje již šestý ročník Půlnočního draka, který
bude probíhat dle stejného scénáře jako letošní připravovaný 5. ročník, a na jehož šestý

Závod dračích lodí Půlnoční drak 
Horní Cerekev 2021 opět proběhne v měsíci září a bude rozdělen do dvou dnů. První den 
bude určen pro klání juniorských posádek a druhý den pro závody dospělých. Pro účastníky 
obou závodů (junioři, dospělí) bude tradičně zajištěn bohatý doprovodný program, pro děti 
například skákací hrad, pro dospělé živá hudba. Závody budou promítány na velkoplošnou LED 
obrazovku, budou zajištěny stánky s občerstvením, stany a posezení. Pro závodníky bude 
zajištěn zdravotnický dohled, k dispozici budou například i plovací (záchranné vesty) a 
záchranný člun.

Akce Půlnoční drak vznikla nejen díky velkému úsilí členů Prima sportu, ale i díky úsilí 
a obětavosti místních dobrovolníků a dále díky finanční podpoře města Horní Cerekve a kraje 
Vysočina. Na uspořádání akce se bezplatně podílejí nejen členové klubu, ale í dobrovolnici 
z řad místních obyvatel, ale například i místní sbor dobrovolných hasičů.

Jedná se o již tradiční akcí, která je pevně spjata s Horní Cerekví a uskutečňuje se 
každoročně v září. Od roku 2018 se rovněž na Zámeckém rybníku trvale usídlil Půlnoční drak, 
který byl při závodech slavnostně odhalen hejtmanem kraje Vysočina a bývalým 
reprezentantem ve veslování p. Václavem Chalupou, kteří na Půlnočního draka zavítali.

Očekávaný počet návštěvníků včetně soutěžících na Půlnočního draka 2021 je cca 
1000 osob, vstupné pro veřejnost (návštěvníky) zdarma.

S realizací akce jsou spojeny další aktivity, které budou v režii žadatele a především 
místních dobrovolníků. Jedná se o instalaci stolů a lavic, stanových přístřešků, vysečení trávy, 
zajištění kontejneru na odpadky, úklid veřejného prostranství a kulturního domu po ukončení 
akce, registrace posádek, organizace a dohled nad průběhem celé sportovní akce. Instalaci a
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úklid po ukončení akce zajistí opět žadatel svépomocí ve spolupráci s dobrovolníky z řad 
místních obyvatel a SDH Horní Cerekev a SDH Čemov.

Žadatel si pak sám zajištuje distribuci propagačních materiálů, rozesílání přihlášek a 
oslovování posádek, zajištění organizátora závodu, oslovování partnerů, sponzorů.

Cíle projektu
Projekt si klade za cíl pokračovat v tradici Půlnočního draka v Horní Cerekvi, tj. 

uspořádat na Zámeckém rybníku již 6. ročník Půlnočního draka závodu dračích lodí. Dá říci, 
že v poslední době propadlo mnoho nadšenců kouzlu tohoto sportu. O jeho oblíbenosti svědčí 
množství závodů, které se v rámci celého území republiky konají, ať již jsou to závody 
organizované Českou asociací dračích lodí, Windsurfing dubem Velké Dářko anebo dalšími 
subjekty. Žadatel si klade za cíl navázat na úspěšné předchozí ročníky závodů a v tradici 
závodů v Horní Cerekvi pokračovat i v dalších letech a přitáhnout k tomuto atraktivnímu 
sportu další nadšence. Členové Prima sportu Horní Cerekev si vytýčili za cíl uspořádat 
v Horní Cerekvi minimálně 10 ročníků závodu Půlnočního draka. Realizace akce přispěje 
k aktivnímu trávení volného času, ale klade si za cíl i budování sounáležitosti obyvatel města 
(spolkový život).

Soulad projektu s Programem rozvoje Kraje Vysočina
Projekt je v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina, Prioritní oblast 2 Kvalitní a 

dostupné veřejné služby, Opatření 2.7 Volnočasové aktivity - připravovaná sportovní akce 
vytváří podmínky pro účelné trávení volného času a přispívá ke zdravému životnímu stylu. 
Akce je zaměřena jak na děti a mládež, tak na ostatní veřejnost. Sportovní akce je připravována 
žadatelem, jehož cílem je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu, vytváření 
podmínek pro činnost členů spolku.

Projekt je rovněž v souladu s Opatřením 2.8 Sport a tělovýchova, jehož cílem je zvýšení 
zapojení obyvatel kraje do sportu a tělovýchovy a zkvalitnění organizovaného spolkového 
amatérského a výkonnostního sportu.

Soulad projektu s Programem na podporu jednorázových volnočasových a 
sportovních aktivit
Projekt jev souladu s Programem na podporu jednorázových volnočasových a sportovních 
aktivit. Projekt je zaměřen na uspořádání sportovní soutěže závodů dračích lodí v Horní Cerekvi 
v kraji Vysočina, která je určena široké veřejnosti, tj. včetně dětí a mládeže.

Výše uvedený projekt přispěje nejen k aktivnímu sportovnímu zapojení veřejnosti do samotné 
soutěže, ale

Cetekve. ale i nejbližšího okolí.
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Připravenost a realizovatelnost projektu
Uspořádání 6. ročníku Půlnočního draka v Horní Cerekvi bude probíhat opět v režii 

žadatele - tj. spolku Prima sport Horní Cerekev, z.s. Všichni členové spolku jsou připraveni se 
do přípravy a realizace akce zapojit. Vzhledem k tomu, že se jedná již o tradiční akci s plnou 
podporou samotného města Horní Cerekve, lze již nyní počítat s bezúplatným poskytnutím 
veřejného prostranství a kulturního domu, kde najdou posádky a veřejnost zázemí.

Žadatel prohlašuje, že má na předfmancování akce zajištěny vlastní finanční prostředky.

Organizační a odborné zajištění projektu
Zpracovatel a administrátor žádosti (Martina Pechová, člen spolku) má zkušenosti se 

zpracováním a administrací projektových žádostí předkládaných do ROP, IOP, IROP, OPŽP a 
dalších operačních programů, jakož i národních a krajských programů. Ve spolku Prima sport 
Horní Cerekev, z. s. připravuje rozpočet spolku, sleduje čerpání finančních prostředků, provádí 
úhrady, vede pokladnu, pořizuje prvotní účetní doklady, zpracovává výroční zprávy a vede další 
agendy (smlouvy, žádosti, rejstříky, zveřejňování informací, atd.). Předseda spolku (Martin 
Duba) a místopředseda spolku (Miroslav Kříž) se podílí zejména na přípravě, organizaci, 
propagaci a vlastní realizaci závodu Půlnočního draka. Zbývající členové spolku jsou zapojeny 
především do fáze realizační - montáž/demontáž/doprava stanů, Stánků, stolů, lavic, 
odpadkových košů, úklid prostranství před/po akci a další činnosti spojené s hladkým průběhem 
celé akce.

Harmonogram projektu
Přípravné práce na projektu budou zahájeny cca od 1. 5. 2021 (propagace akce - např. 

plakáty, letáky) a ukončení projektuje plánováno do 31. 10. 2021. Jedná se o období, ve kterém 
budou vynaloženy a uhrazeny veškeré uznatelné náklady spojené s realizací projektu a řádně 
uhrazeny.

V Horní Cerekvi, dne 1. 9. 2020. j.-\ J\

Martin Duba, předseda spolku ............................................... ................
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