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:o ? DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2020 (dále jen „Smlouva")

ID 002902.0031 n r

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava s • ^ k'1 í
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č. Ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj")

a

Bike Events, s.r.o.
se sídlem: Železné 32, 666 01 Tišnov 
IČO: 26954397
zastoupený: Petrem Vaňkem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 194251229/0300 
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy a souvisejících ustanovení týkající se 
změny termínu, výše dotace a programu akce.

ČI. 2

A. V ČI. 5 Smlouvy se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 1 a 2, které znějí:

„1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 250 000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě 
padesát tisíc korun českých),

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 1 600 000 Kč
Výše dotace v Kč 1 250 000 Kč
Výše dotace v % 78,1 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 21,3 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 350 000 Kč

B. V ČI. 6 Smlouvy se písmena a) a b) ruší a nahrazují novými písmeny a) a b), které znějí:
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„a) první zálohová platba ve výši 40 % celkové výše poskytnuté dotace, tedy 500 000 
Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude Krajem bezhotovostně převedena 
Příjemci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami a

b) zbylá část dotace ve výši 60 %, tedy 750 000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc 
korun českých), bude Krajem Příjemci bezhotovostně převedena nejpozději do 90ti 
kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena 
dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká a Příjemce je povinen již 
vyplacenou část dotace Kraji vrátit.

C. V ČI. 7 Smlouvy se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavcem 1, který zní: 

„1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 11. října 2020. “

D. V ČI. 8 Smlouvy se písmeno f) ruší a nahrazuje novým písmenem f), které zní:

,,f) doručit Kraji do 11. prosince 2020 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy, “

ČI. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. 4

1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
21. 5. 2020.
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6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 6. 2020 
usnesením č. 0265/04/2020/ZK.

V Tišnově dne:

za Příjemce 
Petr Vaněk 
jednatel

BIKE EVENTS SXO.
Železné 32 

666 01 TIŠNOV 
IČ: 269 54 397

V Jihlavě dne:

za Kraj
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE f„ ,
c Mlt/ji SWomúo

Podle § 10a očist. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě Uádestho-poskytrraf{"tlS!ŠfC'§‘'" 
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, byío-lí přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-Jí 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci í lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádostí,
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 žádostí,
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou

1. Základní informace

Název akce:
Světový pohár horských kol, UCI MTB World Cud 2020

Místo konání akce: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna
Termín konáni akce: 28.9,-4,10,2020
Webové stránky akce/projektu: www.mtbnmnm.cz
Bližší popis akce*.

Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Závody SP horských kol v olympijské disciplíně XC a XCC 
kategorií: muži a ženy elite, muži a ženy U23

Závody světové série juniorů a juniorek

Díky situaci s pandemií Covíd 19 se v letošním roce ve 
Vysočina aréně uskutečni hned dvě kola SP MTB 2020, 
Prvni kolo od úterý do čtvrtka a druhé od pátku do 
neděle.

Součástí závodního týdne je bohatý doprovodný program 
cyklistických závodů pro amatéry a hobby cyklisty, dětská 
biková školka, doprovodný program pro celou rodinu.

V roce 2020 se koná již 10tý ročník závodu nejvyšší 
mezinárodní úrovně, 8x se jednalo o světový pohár 
(poprvé v roce 2011) a v roce 2016 Mistrovství světa. Rádi 
bychom tak tento jubilejní ročník pojali v slavnostním stylu, 
tak jak si jisté zaslouží. Připravujeme spoustu 
doprovodných aktivit.

Jedná se tedy o pravidelnou mezinárodni akci 
v olympijském sportu, který je tolik oblíbený mezí Čechy.

Účel, na který žadatel chce

dotaci použít:
Pokryti organizačních nákladů SP

\
"t
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Odůvodnění žádosti:
Popiš;:výchozí ;':s!íúacé,. která. :.Védě:; k 
.pddánržádbstí včetně informace o tom,, 
zda: žadatel, žádal o prostředky na tuto. 
akcí. v- rámci grantových programů Fohdu: 
Vysočiny,.1 jaké. , jiné dotační; tituly; byly 
využity ;jod:.:Kraje - Vysočina nebo -i. 
prográrnů. zda - žadatel ;žšdal • o',
finanční dotacv'(pomóc) od . města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v . případě,; že 
nebylo požádáno, proč.

SP MTB je finančně velíce nákladnou sportovní událostí 
velkého mezinárodního významu a nedá se prakticky 
uspořádat bez podpory z veřejných prostředků.
Získali jsme podporu města NMNM a MŠMT 
prostřednictvím Českého svazu cyklistiky. O jiné dotace 
nebylo žádáno.

: identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Bike Events s.r.o.

Sídlo: : ■ Železné 32, 666 01 Tišnov

ICO: 26954397
Právní subjektivita žadatele:
(k .žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Právnická osoba

Bankovní ústav: CSOB a.s.
Číslo bankovního účtu: 194251229/0300

Plátce DPH : jAŇb/NĚ) / Ano
Osoba oprávněná jednat 
jménem společností:
idle Obchodníhoreistříku):

Petr Vaněk

Kontaktní adresa:
íookud sě liší od: sídla) ; :

Komenského 234, 664 01 Ricmanice

Telefon: 603 273 593
Email: Petr.vanek73@gmail.com
Seznam příloh:
(séznam všech dokladů, které jsou:.: 
k žádostí přiloženy)

Výpis z OR, rozpočet

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a jjříimů

Výdaje Příjmy
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2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace částí akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

« náklady (výdaje) na pohoštění
<• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,.......)

e náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

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

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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

Pronájem areálu 1.300,000,- Kč
Zdravotnické zabezpečení: 300.000,- Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 1.500,000,-Kč

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

1.600.000,-Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
93% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit {zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínpu...

100.000,-Kč

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

7% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce {tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci__________________________________________________________
Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovíla v předchozích ročnicích, jaká je jejích 
struktura - např. děti, mládež; rodiny:s dětmi, senioři,! muži;ženy, široká veřejnost, minority, apod.í • ■: ; : ■ í

Publikum: 45.000 návštěvníků v areálu, sportovně založení lidé, rodiny s dětmi, široká 
veřejnost, sportovní nadšenci

12.000.000 diváků na celém světě prostřednictvím Red Bull TV 
1.500.000 diváků u přenosů ČT

Přímý přenos přebírá cca 12 zahraničních televizních stanic v PP_____________________________

Dopad akce (akce má např, dopad lokální, negionáínLcélostátni, mezinárodní apoď.)_____ • ■ ___ .
Akce má významný dopad a to jak lokální, celorepublikový, tak I mezinárodní. Účastní se jí 
900 elitních závodníků z přibližné 40ti zemi světa, pěti kontinentů. Doprovodných závodů se 
účastní přibližně 1000 hobby cyklistů z celé ČR a sousedních států. Doprovodný program je 
určen pro veřejnost z celého kraje Vysočina a všem fanouškům horské cyklistiky z celé ČR. 
Lze očekávat návštěvu zahraničních diváků zhruba v počtu jeden tisíc. Hlavní závody budou 
vysílány v přímém přenosu v přibližně 12ti zemích světa.
Akce je ideální příležitosti k propagaci kraje Vysočina a především jeho cykloturistických 
možnosti. Dále je vhodnou alternativou pro maximální využití plného potenciálu „Vysočina 
arény'* v Novém Městě na Moravě; rozsahem a mezinárodním významem je akci potřeba 
vnímat jako letní obdobu SP v běžeckém lyžování a biathlonu,_________________________________

Tradice akce (jedná se o.novoCiskci.neboQ akci smnoháletoutradicícappcl.?). "■ :'íi W /; r :
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Mezinárodní cyklistická akce s jedenáctiletou tradicí, která si svojí úrovní a významem 
vydobyla místo v kalendáři světového poháru horských kol mezinárodní cyklistické unie (UCI) 
a v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019 se stala nejlepším závodem SP 
MTB. V roce 2016 byla tato akce velmi úspěšným Mistrovstvím světa MTB.__________________
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje) ; _______ ______
Stejně jako v upíynuiých ročnících plánujeme i pro rok 2020 doprovodný program postavený

na koncertech a vystoupení sportovních celebrit mimo oblast cyklistiky, tak aby akce měla i 
silný kulturně společenský přesah. Díky 10ti letému výročí se chceme silně zaměřit na 
propagaci a zábavnost celého sportovního týdne
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program pro děti po celou dobu trvání akce s řadou
vystoupení, soutěží a jiných atrakcí________________________________ ________
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje'Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách. Vstupenkách, reklamníchaiochach při samotné akci.;.) '.________ _____________ _______ _
Prezentace kraje Vysočina jako institucionálního partnera na všech materiálech spojených 
s propagaci akce, presentace v areálu a na trati akce formou bannerú, možnosti specifické 
presentace cykloturistického potenciálu kraje na oficiálních stránkách a v tištěném programu 
závodu. Vzhledem k rozsahu areálu a jeho technickým podmínkám jsou možnosti presentace 
kraje Vysočina prakticky neomezené. Rozsah a přesná podoba presentace budou upřesněny 
v průběhu dalších jednáni............................................... ......... ................................................................................
Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak jé tento Zisk použit?) ; _________________
Akce pracuje s vyrovnaným rozpočtem a jejim cílem není vytvořit zisk

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo dopinění: 

V Železném dne 21.5,2020 BIKE EVENTS SXO. 
Železná 32 

666 01 TIŠNOV 
IČ: 263 54 3S7

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

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57

587 33 Jihlava
e-mail: razl.o@kr-wsocina. cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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Rozpočet SP MTB 2019

Výdaje:

Pronájem areálu 1.300.000,-

Príze many 900.000,-

Výroba televizních přenosů 1.200.000,-
Úprava tratě závodu 300.000,-

Koncerty a doprovodný program 300.000,-

Mzdové náklady . 2.200.000,-

Zdravotnícké zabezpečení 300.000,-

Oblečení pro pořadatele 1.200.000,-

Poplatky UCI 850.000,-
Popiatky ČSC 50.000,-

Antidoping 300.000,-

Pojíšténí závodů 90.000,-

Zabezpečení toalet, oploceni, sprchy 1.200,000,-
Pronájem velkoplošných obrazovek 600.000,-

Pronájem velkoplošných stanů 500.000,-

Pronájem mobilních tribun 800,000,-

Ostraha areálu 215.000,-

Koneklivita areálu (internet) 50.000,-

Elektrická energie, voda 320.000,-

Marketing, propagace akce 1.000.000,-

Stravování pořadatelů, partnerů, hostů 700.000,-

Pohonné hmoty, komunální služby.......  150.000,-

Ubvtovánl pořadatelů, rozhodčích UCI 500.000.-

15.025.000,-

Příjmy:

Sponzoring, dotace 

Prodej vstupenek 

Startovně

Pronájem ploch, Stánky, teamy 
Dotace MŠMT 

Dotace NMNM 

Příspěvek kraje Vysočina

6.515.000,- 

2.300.000,- 

1.300.000,- 

900.000,- 

2,010,000,- 

500.000,- 

1.500.000.-

15.025.000,-

I

BIKE EVENTS SXQ.
Želeiné 32 

666 01 TIŠNOV 
ič: 263 54 337


