
KUJIP01C352B

FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTOVIŠTĚ 2021“

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 FV02813.0066)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Jezdecký klub VIKI Horní Újezd z.s.
se sídlem: č.p. 21,675 22 Horní Újezd
IČO; 26586231
zastoupen: Bc. Věrou Zimovou, předsedkyní výboru
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 204013815/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účeíem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Jízdárna jezdeckého klubu“ blíže specifikovaného 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.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Ol. 3 odst.
1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj 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 dotací 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 78 000 Kč (slovy: sedmdesát osm 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 195 000 Kč
Výše dotace v Kč 78 000 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 117 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), 
výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 60 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

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

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 
nejpozději do 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 nejdříve 
ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 31, 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty 
v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) 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,
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 zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, sečení trávy, nákup paliv),
j) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
k) vybavení a úpravy dětských koutků a dětských hřišť (např. pískoviště, dětské skluzavky, 

houpačky),
I) projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) výstavba, opravy a udržování, pořízení a technické zhodnocení (vč. podlimitního) 

dlouhodobého hmotného majetku,
b) nákup ostatních služeb včetně dopravy,
c) ostatní osobní výdaje,
d) nákup materiálu,
e) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.
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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 nákladu 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, ve znění pozdějších 
předpisů.

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, 
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, 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 FV02813.0066",

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.fondvysociny.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,
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- 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 Ol. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy 

originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

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 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce 
s likvidací (§ 10a odst 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 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 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.

ČL 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:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),
v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny,
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verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo na sdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

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

ČI. 11 
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí rádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, zastavit 
či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

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.
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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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: benes.z@kr- 
vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.p@kr-vysocina.cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v 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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 4. 2021 
usnesením č. 0760/14/2021/RK.

V Jihlavě dne.... 20 05. 2001v? dne . 19.6,2641
"jK VIKI ' ' ’

lorni Újezd 21 675 22 Stařeč
IČO: 26586231

Bc. Věra Zimová 
předsedkyně výboru

NDr. JaP Břížďala 
člen fády kraje

7



"“9y" ■ DORUČENO OSOBNĚ
Kraj Vysočina 2- 723 :

FOND VYSOČINY ' .......... ■
144/26632/202/1 "

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY .........

KUJIP01E20JC
Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) . .J
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu SPORTOVIŠTĚ 2021

Název projektu Jízdárna jezdeckého klubu

IČO: 26586231

Přesný název; Jezdecký klub VIKI Horní ÚJEZD z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Horní Újezd 21

Identifikační údaje žadatele Obec: Stařeč

PSČ: 67522

Sídlo pošty: Stařeč

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 204013815/0300

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Bc.

Jméno: Věra
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Zimová

Funkce: Předseda klubu

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případe, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Věra

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Zimová
osoba projektu) Email: vera.viki@seznam.cz

Tel,: 605817352

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název:

IČO:
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky:

Číslo účtu:

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

Kraj Vysočina, okres Třebíč, ORP Třebíč, obec Horní 
újezd



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

Sport - odhodlání, fyzická a psychická zdatnost, 
odříkání, cilevědomost, fair play, systematičnost, 
časová náročnost Tato slova a mnohá další vystihuji 
charakteristiku sportu a sportování. Jezdecký sport s 
sebou nese i zdravý pohyb a pohyb na čerstvém 
vzduchu.
Jezdecký sport je velice drahé odvětví sportování. Ale 
nemusí všichni sportovat na nejvyšši úrovni, jak nám v 
dnešní době ukazuje třeba Anička Kellnerová nebo 
dcery miliardáře Vítka. Ty mají za zády velikou finanční 
oporu tatínků a koně za miliony korun. Je dobře, že 
jezdecký sport představují a přibližuji široké veřejností. 
Díky silným 
sponzorům se dostávají do televize i přímé přenosy z 
různých světových sportovišť. Ovšem jezdecký sport 
začíná i na malých sportovištích a jízdárnách.
Dvacet let jsme jezdili s dětmi a koňmi na louce. Bylo to 
poetické, překážky zarostlé trávou vypadaly menší, což 
nám dodávalo kuráže. Pak napršelo, párkrát to 
koníkům uklouzlo a odvaha jezdce i koně byla tatam. 
Když venku nemrzne a neprší, což je největší potíž pří 
pohybu na travnatém povrchu, je problém už i to, že 
tráva poporoste a stává se kluzkou. Na trávě je 
jednoduché na ni uklouznout, to asi známe všichni. V 
rámci soustředění jezdíme do okolních klubů. Párkrát 
jsme absolvovali trénink na pískových kolbištích. Když 
jedete na písku na překážku, i z koně cítíte úplně jinou 
jistotu v zatáčkách a v odrazu do skoku než na 
travnatém povrchu. A to nás utvrdilo v myšlence, že 
musíme zbudovat jízdárnu s kvalitním povrchem.
V dnešní době je již písková jízdárna nutností. Zvyšuje 
se využitelnost jízdárny i bezpečnost pohybu sportovce 
po takovémto povrchu. Již před rokem jsme zpracovali 
projekt na vytvoření venkovní jízdárny, která bude 
ohraničena, celá odvodněná drenážemi a navezen 
nový povrch. Na tento projekt jsme žádali o podporu 
Kraj Vysočina, projekt ale neuspěl. 1 přesto jsme se 
pustili do práce a jízdárnu vybudovali. Hledali jsme co 
nejlepší cestu, jak ekonomicky zvládnout takovouto 
‘’stavbu”, A tak jsme postupně během roku nechali 
zavést drenáže po jízdárně, což se zrovna v loňském 
deštivém roce vyplatilo. Po neustálém navážení a 
doplňování po vrchu jízdárna již převážně slouží k 
danému účelu.
V letošním roce žádáme o podporu při financování 
prací na jízdárně. Je třeba doplnit povrch jízdárny a 
dořešit odvodnění vrchní části, ve které nám začaly 
vyvěrat prameny vody. Ke zhutnění jilovitého povrchu 
jízdárny poslouží dřevěná štěpka a lomový prach. Po 
"zataženi" vrstvy bude nutno doplnit písek a opět 
odlehčit povrch geotextílií. 
Projekt řeší také nákup geotextilie a písku na povrch 
ízdárny na v minulých letech vybudovanou krytou 
ízdárnu. Povrch jízdárny se časem udusává a je třeba 
10 "změkčit". Toto řeší umělý povrch jízdáren, který se 
menuje geotextilie. Je to velice nákladná hmota, která 

má tu úžasnou schopnost, že se po smíchání s pískem



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)

Projekt Sportoviště 2021 řeší základní problém povrchů 
obou, v minulých letech zbudovaných jízdáren. 
Provozem se objevují provozní potíže: povrch kryté 
jízdárny se udusává a tvoří tvrdou vrstvu, která při 
dopadu koňských kopyt nepruží. Čím větší je výška, z 
které kopyto na povrch dopadá, tím větší je náraz, který 
musí kopyto a šlacha koně odpružit Při pravidelné 
práci s koněm k těmto nárazům dochází neustále a 
pohybový aparát koní trpí. Dochází k přetěžování, 
následně k zánětům šlach. V té chvílí je kůň vyřazen 
minimálně na měsíc z provozu. Jeho práci přebírají 
ostatní koně a o to víc jsou zatěžováni a dostáváme se 
do uzavřeného kruhu. Naším cílem je nakoupit 
geotextílií, která se zapracovává do povrchu jízdárny a 
tím změkčuje náraz kopyta na zem. Toto umožní 
pravidelnou práci s koňmi i p skákání a sportovní 
přípravě v domácím areálu.
Na venkovní jízdárně po odebrání a vyrovnání povrchu 
vyrazily podzemní prameny, které celý minulý rok 
znemožňovaly využit! vrchní části jízdárny. V těchto 
místech bude nutno znovu jízdárnu bagrovat, položit 
drenáže, zarovnat. Na povrch navozit a zapracovat 
dřevní štěpku, která jí lovitý povrch zhutni. Poté navozit 
lomový prach a nechat" zatáhnout". Takto upravený 
povrch je asi po měsíci pevný. Poté je nutno doplnit 
povrch pískem a opět zapracovat geotextílií. Výsledkem 
bude kvalitní jízdárna pro zdravý a bezpečný pohyb 
koní a jezdců.
Projekt také řeší nákup překážek, které slouží k 
tréninku sportovců v jezdeckém sportu. Vlivem počasí a 
používáním dochází k jejich opotřebení, je třeba je 
nahradit novými..
Během roku je nutné areál neustále opravovat a 
renovovat. Toto dělají členové klubu formou 
brigádnických hodin. Celý rok se opravují ohrady, 
vyměňují ohradníky. Je třeba opravit a dokoupit 
skokový materiál pro práci na překážkách, nakoupit 
nářadí a materiál na údržbu jízdárny a sportoviště. 
V projektu jsou řešeny i drobné opravy a údržbové 
práce v jízdárně jezdeckého klubu.

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

Cílová skupina je de facto poměrně široká a to 
vzhledem k tomu, že nabízíme volnočasové aktivity 
celoročně bez ohledu na volna či prázdniny:
1) děti a mládež se zájmem o koně a jezdecký sport
2) rodiny s dětmi hledající aktivní trávení volného času
3) účastnící a návštěvníci příležitostných akcí konaných 
klubem (viz výčet výše)
4) účastníci prázdninových táborů
5) školy v přírodě
6) pěstounské rodiny, dětské domovy, děti z 
pedagogického centra poruch učení - několikrát do roka 
pro ně děláme speciální akce
7) mateřské a základní školy - jezdí k nám na dny v 
přírodě a exkurze v rámci dnů otevřených dveří, kdy pro 
ně máme připravený i zábavný program her, koupání, 
občerstvení - v předloňském roce se programu 
účastnily vybrané třídy ze škol z kraje Vysočina



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

Realizace projektu proběhne v roce 2021 od 
1.1.-31.12.2021

Naplánované akce pro veřejnost jsou od května až do 
úplného konce roku, upřesněno bude až po odvolání 
omezujících opatření.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušeností s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušeností s realizaci 
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

Akce shodného charakteru - opravy a modernizace 
areálu probíhají nepřetržitě od roku 2001. V letech 2005 
- 2007 byla na základě stavebního povolení provedena 
stavební úprava ubytovací části. V minulých letech 
jsme i díky finanční podpoře z Grantového programu 
kraje Vysočina vybudovali pokoje v podkroví, které 
slouží k přespávání děti nejen z oddílu. Zbudovali jsme 
zastřešení letní jídelny, 
rekonstruovali stáje pro koně spolu s výměnou oken, 
vybudovali jsme krásné sociální zařízení - opravená 
šatna s tekoucí teplou vodou, dva sprchové kouty a 
nové toalety, zrekonstruovali jsme krytou jízdárnu, která 
slouží dětem nejen z Jezdeckého klubu, letní ustájení 
pro koně, zastřešení skladovacích prostor, zavedení 
napáječek do ohrad, odvodnění kruhové jízdárny, v 
minulém roce i venkovní jízdárnu, která slouží i jako 
kolbiště, na kterém probíhají parkurové soutěže. 1 tento 
projekt "Sportoviště 2021" navazuje na prováděné 
práce, opravy a rekonstrukce. I tady většinu pomocných 
prací budou provádět členové klubu svépomocí (mezi 
členy patří velice Šikovní řemeslníci) a takto budou 
zajišťovány i letošní práce z okruhu 
technického zázemí.

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 195 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 78 000 Kč 40.00 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 78 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 117 000 KČ 60,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 117 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,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 8

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 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji 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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

12. Seznam dokladů (Uvadle seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
j^)

Příloha č.1 Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č.2 Doklad o právní subjektivitě
Příloha č.3 Doložení náležitosti o rozpočtových pravidlech
Příloha č.4 Kopie dokladu o vlastnictví, nájemní smlouva, souhlas vlastníka
Příloha č,5 - irelevantní
Příloha č.6 Podrobný položkový rozpis
Příloha č.7 Fotodokumentace

V Horním Újezdě dne 23.3.2021

JK VIKI
*1,- : ‘-? 21 675 2 2

CU: 20586231
lek 605 817-352 "

Razítko, jménola a podpis/y 
statutárního 

zástupcelzástupců žadatele



Přiloha č. 1

Specifická kritéria

a) Aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby
Celou historii klubu se jezdecký klub snaží být soběstačný. Jezdectví je drahá záliba 
a proto se všichni snaží „přiložit ruku k dílu“. Například vláčení a úpravu ohrad a 
jízdárny provádíme vypůjčených traktorem vlastními silami. Opravy, malování, 
vyvážení hnoje - všechny tyto práce jsou jako placené služby drahé. Máme však 
v klubu spoustu šikovných členů, kteří se ochotné podílí na údržbě sportoviště. I 
v tomto projektu řešené pomocné práce si budeme provádět sami. Pouze nákup 
materiálu a speciálních služeb, jako jsou např. práce s bagrem a dovoz materiálu 
budeme řešit nákupem služeb. Většinu prací provádí členové jezdeckého klubu sami 
formou brigádnických hodin. V mnoha případech nám pomáhají kamarádi a rodiče 
dětí. Realizace tohoto projektu bude výhradně brigádnickou činnosti, výjimku tvoří 
odborné práce, které nezvládneme realizovat sami.

b) Využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport

V jezdeckém klubu provozujeme sportovní jezdectví, kdy koně musí být v pohybu 
každý den. Se sportovním ježděním provozujeme i jezdecký kroužek, který je otevřen 
nejen pro pohybově nadané děti, které mohou i dosáhnout úspěchů v jezdeckém 
sportu (ti časem přestoupí do sportovního oddílu našeho klubu), ale i pro děti, které si 
chtějí splnit své sny o ježdění na koních, času stráveném v prima kolektivu a se 
zvířaty. Klub pracuje nejen v průběhu týdne, ale i o víkendech, a během prázdnin - 
děti tedy mohou kontinuálně rozvíjet své dovednosti po celý rok bez omezení. 
Sportoviště jezdeckého klubu je využíváno bez omezení širokou veřejností. V areálu 
jezdeckého klubu již tradičně tráví svůj čas mimo dětí z jezdeckých klubů i např. 
fotbalistky, házenkářky, hasiči, areál je k dispozici i pro rekreační sport a volnočasové 
aktivity. Na jízdárně dětí s oblibou hrávají fotbal, běhají přes překážky...

c) Časová přístupnost sportoviště

Sportovní příprava jezdců i koní probíhá kontinuálně 7 dní v týdnu po celý rok v 
našem sportovním areálu JK VIKI Horní Újezd.
Sportoviště jezdeckého klubu je k dispozici takřka neomezeně

d) Užitečnost a potřebnost projektu
Jezdecký klub sídlí v malé vesničce Horní Újezd. Jedinou aktivitou ve vsi je fotbal, 
který se ovšem týká pouze kategorie mužů. Nabídka aktivit pro dětí a mládež je velice 
malá, dětem nenabízí téměř žádné vyžití.
Jezdecký sport a péče o koně zahrnuje spoustu dovedností, které se děti musí naučit 
zvládat. Jedná s o soubor pohybových dovedností - jízda na koni, ovládání koně, 
fyzická zdatnost při prácí s koňmi na kolbišti, umět odhadnout sílu, tempo, zdravotní 
stav a pohodu koně. Děti neprochází pouze intenzivním tréninkem, ale pomáhají i pří 
obstarání koně, čištění, krmení a správě areálu.
Jezdecký klubu přichází s nabídkou pro děti jak trávit smysluplně volný čas, nabízí 
možnost sportování a pohybu, především však pobytu v přírodě na čerstvém 
vzduchu. Projekt sportoviště jezdeckého klubu je vysoce potřebný a reflektuje 
poptávku v místě realizace.



Zaměření projektu

Úkolem jezdeckého klubu v současnosti je výstavba jízdárny, která by splňovala 
náročné požadavky na zdraví a bezpečnost koní a jezdců. Řeší kvalitní povrch, který 

je součástí potřebné jízdárny pro provozování jezdeckého sportu. Navezením a 

zapracováním geotextilie dochází k lepšímu využití jízdáren, jejích technickému 

zhodnocení. Projekt řeší opravy a údržbu sportoviště, ke zkvalitnění sportoviště slouží 

i nákup sportovního vybavení, nových parkurových překážek a kavalet

Projekt řeší opravy sportoviště, rekonstrukce a údržbu, řeší i pořízení sportovního 

vybavení pro jezdecký sport.



Příloha č.6

Podrobný položkový rozpis:

Práce s bagrem, traktorem, úprava terénu, drenážováni 40.000,-Kč

Nákup písku, lomového prachu, dřevěné štěpky 45.000,-KČ

Nákup geotextilie 40.000,-Kč

Údržba a opravy sportoviště, nákup služeb 25.000,-Kč

Nákup překážek a oprava překážek 20.000,-KČ

Nákup materiálu na opravy 25.000,-Kč

(drenáže, písek, cement, vápno, dřevo na ohrady, 

střešní krytina, spojovací materiál, barvy,...)

Celkem 195.000,-Kč

Pomocné práce, které zvládnou členové sami, budou prováděny bezplatně, formou 
brigádnických hodin

JK VIKI
Horní Újezd 21, 675 22 Stařeč

Co 26586231
tel: 605 817 352



Původní stav jízdárny v roce před započetím prací na jízdárně

V roce 2020 bagrování, odvodnění systémem trubek, zavezení drenážní vrstvy a zhutnění povrchu.

Jízdárna v roce 2020, po navezení nové vrstvy štěpky, Jízdárna v praxi, spodní voda

Současný stav jízdárny


