
KUJIP01C3FCZ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE b ^ 6 Z
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 002942.0006) 

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, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)

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

Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
se sídlem: Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO: 26615151
zastoupeno: Pavlínou Prausovou, předsedkyní
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 86-3596420287/0100
(dále jen “Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

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

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
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 14 % z celkových uznatelných 
nákladů, nejvýše však 2 502 192 Kč (slovy: dva miliony pět set dva tisíc sto devadesát 
dva korun českých).

2) Kraj poskytuje na projekt dotaci ve výši uvedené v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, neboť 
Příjemce bezúplatně/za symbolickou cenu poskytne časový prostor k využití 
víceúčelové sportovní haly v rozsahu minimálně 4 hodin týdně střední škole či více 
středním školám zřizovaným Krajem Vysočina, a to konktrétně za účelem zajištění 
výuky tělesné výchovy po období školního vyučování v příslušném školním roce, a to 
nejméně po dobu 5 let. Pro tento účel uzavře s příslušnou školou či školami dohodu o 
využití víceúčelové sportovní haly.

3) 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 17 872 799 Kč
Výše dotace v Kč 2 502 192 Kč
Výše dotace v % 14 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 86 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 15 370 607 Kč

4) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 3, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 3, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 3 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 3 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 3.

5) 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.

6) 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.
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Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle 
předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nej později však do 15. 7. 2020. 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 nej později do dne uvedeného v Čl. 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 Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
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) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

k síti, bankovní poplatky, ...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem,
k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 

40 tis. Kč),
l) pořízení budov a jiných staveb.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí 

určených pro sport a tělovýchovu,
b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného k provozu 

sportovního zařízení,
c) budovy, haly a stavby
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5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 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 Čl. 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.

Čl. 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, účelovým 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, 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 apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 002942.0006“,

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 15. 7. 2020. 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 do 15. 8. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy,
- 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 Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
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- dohodu o využití víceúčelové sportovní haly dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy.
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, 

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

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

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

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9 
Kontrola

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.

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

Čl. 10 
Publicita

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

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu a to nejméně po dobu 
10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření haly;

b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 
slavnostnímu otevření;

c) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do haly nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského 
vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle 
požadavků Kraje;

d) umístění reklamní plachty/et Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m na venkovní 
plot haly ze směru hlavního vstupu. Reklamní plachty příjemce zajistí na
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vlastní náklady. Počet a rozmístění reklamních plachet je předmětem domluvy 
obou smluvních stran;

e) umístění sponzorského vzkazu Kraje Vysočina na prominentním a viditelném 
místě v hale (např. na mantinelech, palubovce);

f) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách haly nebo jejího 
provozovatele;

g) v případě, že v hale bude projekční plocha - umožnění prezentace Kraje 
během všech akcí, které se v objektu budou konat.

h) 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/vvsocinakrai),

2) 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.

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11
Udržitelnost akce

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

Čl. 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.

Strana 6 (celkem 7)



Čl. 13
Závěrečná ujednání

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

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

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

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

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

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu ze dne 24. 3. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
16. 6. 2020 usnesením č. 0321/04/2020/ZK.
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ŽÁDOST O DOTACI MA PROJEKT

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb, lze dotací poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-ií přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
cj účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihúíy pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
®) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1, Základní informace

Název projektu: Víceúčelová sportovní hala

Místo realizace projektu: Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč
Termín realizace:
Termín konání. Vznik a realizace 
úhrady uznatelných nákladů.

1.7.2019 - 30.6,2020 (realizace)
1.1,2020-30.6.2020 (vznik a realizace úhrady uz.nákladů)

Webové stránky projektu: www.htktrebic.cz
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Výstavbou víceúčelové sportovní haly a sportovní plochy s umělým 
povrchem (kurtu) dojde zcela k zásadnímu navýšení využití oproti 
původnímu sportovišti - 2 tenisovým antukovým kurtům. V případě 
tenisu se jedná o 2-3 násobné navýšení využití ( a to díky kvalitě 
povrchů, zvětšení rozměrů sportoviště, v hale bude dále probíhat 
celoroční a celodenní provoz 12 hodin, z hlediska ročního období 
prodloužení o 2-3 městce u venkovního kurtu. Nějvyšší přínosem v 
oblasti efektivity, je samotný fakt, že tento 'typ sportoviště 
(víceúčelové sportovní hala s umělým povrchem a tenisový klub 
š umělým povrchem bude v areálu HTK (děti a mládež - hráči HTK 
se budou moc připravovat na tenisové turnaje, které jsou pořádané na 
obdobných površích, V rámci sportovní činnosti se jedná o největší 
přínos. Sníženi nákladů spojených s údržbou sportoviště, hráči spolu 
s trenéry odjíždějí do vzdálených lokalit (Jihlava), kde se nachází 
Obdobná sportoviště.

Technické a konstrukční řešení objektu - jedná se o stavbu 
víceúCelové sportovní haly, přízemní objekt, s ocelovou konstrukcí 
s nízkou sedlovou střechou, o rozměrech 36,43x18,6lm, s podlahovou 
plochou 669 m2. Hala bude typu TS, montovaná, se zatepleným 
opléštěním zPUR panelů - obvodové stěny 8cm, stropní plášť 10cm, 
Spodní stavba - základové konstrukce budou provedeny pod celou 
stavbou o rozměrech I348m2. Venkovní tenisové hřiště o ploše 670 
m2 se nachází na východní straně pozemku a bude připraveno na 
možnost dostavby II. etapy. Veškeré podlahové plochy budou 
v provedení umělý vícevrstvý povrch s polyuretanovou podložkou. 
Ostatní vybavení: požární vodovod, plynoinstalace s vytápěním, haly, 
elektroinstalace s osvětlením a hromosvodem, větrání, a dalším 
vybavením dle FD. Součástí stavby jsou přípojky vodovodu, 
plynovodu, kabelová přípojka nán, dešťová kanalizace a svody, 
retenční systém a vsakovací jáma.

Systematická podpora sportování dětí a mládeže v tenise byla nově 
započata v roce 2008, a to postupným zkvalitňování -samotné 
tréninkové přípravy ( nový a kvalitní trenéři, moderní metodiky, 
spolupráce sMŠ a ZŠ- rozvoj členské základny) postupné 
zkvalitňování sportovního zázemí (povrchy sportovišť, sportovní 
vybavení a tréninkové pomůcky a přípravky) v neposlední řadě 
kvalitní spolupráce v oblasti dotací s Městem Třebíč, Krajem 
Vysočina, ČTS a MŠMT. Od roku 2014 v rámci JmTS provozujeme 
TSM, od roku 2016 provozujeme Krajské centrum talentované 
mládeže Kraje Vysočina v kategorii Tenis. Rozsah provozu: ročně se 
jedná o 10 dvoudenních herních soustředění a jedno týdenní kondiční 
soustředění. Počet účastníků 26-34 včetně náhradníků v kategorii: 
babytenis, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, Měsíčně se jedná o 
272 hracích hodin, dále kondice, fyzio, mentální kouč ink atd. Provoz 
zabezpečují 4 trenéři herní, 1 kondiční a 1 fyzíoterapeut, Hráči HTK 
Třebíč v rámci ČR hrají ve všech soutěžích 1. Ligu, jsme pravidelnými 
účastníky krajských přeborů a MČR. Jsme každoročními pořadateli 24 
tenisových turnajů ČTS, pořadateli krajských přeborů a MČR 
družstev. Členská základna se zvýšila od roku 2008 z původních 86 
členů na současný stav 354, Další cílovou skupinou jsou děti a mládež 
z třebíčských základních škol, ale i děti a mládež (Kraje Vysočina) ze 
středních škol Kraje Vysočina, které budou sportoviště aktivně 
využívat v rámci své Školili výuky.

Spolufinancování nákladů Výstavby Víceúčelové sportovní 
haly. 



Odůvodnění žádosti:
Popis výchoz! situace, která vede k 
podáni žádosti včetně informace o 
tom, zda žadatel žádal o prostředky 
na tento projekt v rámci programů 
Fondu Vysočiny, jaké jiné dotační 
tituly byly využity (od Kraje Vysočina 
nebo i programů EU); zda žadatel 
žádal o finanční dotaci od města 
(obce) nebo WIŠMT a pokud ano, v 
jaké výši, v případě, že nebylo 
požádáno, proč?

Na dotčených pozemcích se v současné době nachází sportoviště, 2 
antukové tenisové kurty. Tyto kurty nemají parametry pro závodní 
tenis, protože se nachází na hraně pozemku (svahu) a vlivem působení 
eroze svahu dochází k havarijnímu stavu a následně ke zmertšování 
plochy sportoviště, malá využitelnost sportoviště, Po opakovaných 
opravách povrchů sportoviště jsme přistoupili k vypracování projektu, 
jehož řešením je stabilizace podloží, nové podkladové povrchy 
(základová deska), nový kurt s umělým sportovním povrchem a 
Víceúčelová sportovní hala s umělým povrchem. Tento projekt: je 
zcela potřebným v rámci rozvoje sportovní činnosti (celoroční využití, 
denně více než 12 hodin, snížení nákladů $, provozem (energie) a 
údržbou (antukové povrchy, voda). Na okrese Třebíč se nenachází 
žádné obdobné zařízení (Víceúčelová sportovní hala) s umělým 
povrchem, ale i venkovní kurt (převážně se jedná o tělocvičny v ZŠ 
nebo sportovní haly s povrchem (palubka), ve kterých se nedá 
provozovat tenis, Tento, projekt nám umožní další výkonnostní rozvoj 
dětí a mládeže, ale i zvýšenou kapacitu, co se týká nabídky služeb. 
Dotační tituly: dne -9.5.2019 Registraci akce a 'Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsme 
obdrželi z Programu 13353, číslo I33D531009171, Podpora
materiálně technické základny sportu 2017-2024, a to ve výši 
12 510 959,- KČ.
Vlastní prostředky žadatele (HTK.) v období 2018-2019 ve výši 
561.840,- Kč
Žádost o finanční dotaci Města Třebíče budeme podávat v roce 7/2020, 
majetek žadatele není v majetku Města Třebíč, žádost, o dotaci ve výši
1 800 000,- KČ
V rámci programu Fondu Vysočiny jsme nežádali o finanční 
prostředky,

Tieátíffi Káiiiiitíatele:
Název subjektu dle registru
ekonomických subjektů:

Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Sídlo: Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč

IČO: 26615151
Právní subjektivita žadatele:
(k žádostí přiložte kopii dokladu o právni 
subjektivitě žadatele)

spolek

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo bankovního účtu: 86-3596420287/0100
Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

Plátce DPH: (ANO/NE) Ano - pro čerpání dotace neuplatňujeme DPH
Osoba oprávněná jednat
jménem společnosti:
{statutární zástupce dle obchodního 
reistřlku)

Pavlína Prausová, předsedkyně

Kontaktní osoba a adresa:
(pokud se liší od osoby oprávněné a 
sídla)

František Vinopal

Telefon: 724646250
Email: fvinopal@seznam.cz



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

1. Doloženi náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb
2. Výpis ze spolkového rejstříku
3. Čestné prohlášení žadatele v režimu de minimis
4. Čestné prohlášení o aktivním využívání sportoviště 7x
5. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
6. Situace širších vztahů a Snímek katastrální mapy

CELKOVÝ rozpočet projektu; položková rozvaha výdajů a Dřítmů v Kč

Výdaje Příjmy

Smluvní cena K+S Stavební 17 872 799,-

Vlastní prostředky (jsou prostředky, které mohou 
být tvořeny vlastními prostředky žadatele i 
sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, 
granty, dary). Žadatel musí být schopen prokázat 
jejich výši.)
Dotace Kraje Vysočina ve výši 3 000 000,- 
Dotace MŠMT.ČR ve výší 12 510 959,-
Vlastní prostředky 2 361840,-

2, Bližší informace o použití dotace od Krafe Vysočina
Konkretizace jednotlivých částí projektu, na kterou je dotace požadována
Použiti požadované dotace od Kraje Vysočina

Název nákladu (položka) 3 000 000 Kč
Základy a zvláštní zakládání 245 188,32
Podlahy a podlahové konstrukce 691 960,72
Trubní vedeni 79 533,00
Ostatní konstrukce 126 514,00
Konstrukce zámečnické 217 879,09
Podlahy ze syntetických hmot 1 616 371,20
Nátěry 22 553,80

Výčet nákladů, které budou zcela 
hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.

nebo částečně

Z celkového rozpočtu v bodě 1. Základní informace - 
této žádosti můžete vyčlenit jednu či vice položek 
uznatelných nákladů, a to v jejich plné výši. Tyto 
vyčleněné výdaje budou ve vztahu k dotaci Kraje
Vysočina brány jako celkové náklady, které je nutné pil
vyúčtováni prokázat.

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

osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění organizátora a jeho 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizací projektu, 

náklady (výdaje) na pohoštění 
běžné provozní náklady (výdaje) (např. 
telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k sítí, poštovné, balné,
doprava, bankovní poplatky,.....)
náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
projektu,
úhrada úvěrů a půjček 
penále, pokuty 
náhrady škod a manka 
zálohové platby neuhrazené a 
nevyúčtované v době realizace akce 
náklady (výdaje) na právní spory 
náklady (výdaje) na publicitu 
daně, dotace a dary



Rozpis dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč 3 000 OOOr Kč

2.
Celkové náklady projektu (objem 
projektu.) jsou náklady tvořené součtem 
dotace a vlastními prostředky žadatele 17 872 799,-Kč

3,

Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v % (souběh dotace s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na projekt však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na proiekt.

16,78 % z celkových nákladů na projekt

4,

Vlastní podíl žadatele v Kč 
(jsou prostředky, které mohou být tvořeny 
vlastními prostředky žadatele i sdruženými 
prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, 
dary). Žadatel musí být schopen prokázat 
jejích výši.)

14 872 799,- Kč

5, Vlastní podíl žadatele v % 83,22 % z celkových nákladů na projekt

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci projektu |tj> řádek 4 
a 5 výše uvedené tabulky).

V Třebíči dne 23.3,2020

Pavlína Prausová

Jméno a příjmení:

Hot ězkýtmkmý tjs
Janáčkovo stromo^KU 1 Hů monfabíl
&m. 784 B2í> www.htktrabte.ěi.

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele

Jméno a příjmení podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě povinnosti podpisu dvou zástupců)

V případě zastoupení statutára na základě plné moci je třeba plnou moc přiložit.


