
KUJIP0103582

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 FV02813.0091)

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

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
se sídlem: Čeloudova 1117/56, 674 01 Třebíč
IČO: 
zastoupen:

70816387
Petrem Ottichem, předsedou,

(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 263714216/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Oprava šatních skříněk a pořízení nového vybavení šaten“ 
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.



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 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 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 48 500 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc pět set 
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 121 487 Kč
Výše dotace v Kč 48 500 Kč
Výše dotace v % 39,92 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60,08 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 72 987 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.t 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 kaíendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení 
závěrečné zprávy dle Čí. 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 sítí, 

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 Čí. 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 Čí. 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 FV02813.009T\

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 
dané 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 nej později 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.fondvysQciny.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 ČI. 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.

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.

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:
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 nasdilení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně podobu 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.t 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 řádného 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.. 
vysodna.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 stím, 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 lÍ.ĚíIĚ. dne . .45., 
) /

V Jihlavě dne 20,05.. 2021

Petr Ottich
předseda
THAI BOX DEVILS 

TŘEBÍČ z.s.
Čeloudova 1117/56

674 01 Třebíč 
IČ: 70816387

DIČ: CZ7081 8387

RNDr/Jan Břížďala 

 

čén rady kraje
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Kraj vysoana
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)
—-----•........ ................................................. ,-------------------

| Kód elektronické žádosti (po
j finálním vyplnění žádostí klikněte na
‘ „Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu SPORTOVIŠTĚ 2021 j
i

Název projektu Oprava šatních skříněk a pořízení nového 
vybavení šaten

IČO: 70816387

Přesný název: THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Čeloudova 1117/56

Identifikační údaje žadatele Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Sídlo pošty: Čeloudova 1117/56. 674 01 Třebíč

Název banky: Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 263714216/0300

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Petr
podání žádosti jo nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení: Ottich

Funkce: předseda

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: :

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

Příjmení:
- ...................... ■

Funkce:

Jméno: Bohumila
....

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Ottich Johnová

osoba projektu) Email: b.ottichjohnova@seznam.cz

Tel.: 605210304

Indentifikační údaje
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název:

IČO:

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu Třebíč

Uveďte v jaké obcí bude projekt ) 
realizován (název obce včetně i
okresu): v případě, že bude j
realizace projektu probíhat na j
území více obcí, tak je vypište | 
nebo v případě dopadu na větší | 
území uveďte vyšší administrativní ! 

! jednotku (např obvod ORP. okres. 1 
1 celý kraj) *

2, Odůvodnění projektu a jeho 
cile

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..

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. je organizaci j
zaloenou v roce 2000, která se specializuje na bojové j 
sporty (thajský box. MMA, olympijský box), ale také na j 
různá kondiční cvičeni. Vzhledem k přesunu do prostor 1 
nového působiště došlo také k rozšíření sportovních i 
aktivit a s tím i spojené další náležitosti jako je i
například nákup sportovního vybaveni, nových |
pomůcek a zařízení, které jsou pro rozšířené sportovní | 
aktivity nutné. Neméně důležitým prvkem je také ! 
funkční a příjemné zázemí samotných sportujících j 
osob. Z těchto důvodů je nutné pro dva funkční sály 
zajistit vybavení nových prostor šaten. Stávající 
nábytek bychom částečně opravili a doplnili pořízením 
nových šatních skříněk a lavic s věšáky, čímž 
přispějeme ke zkvalitněni nabízených služeb a 
komfortnějšímu zázemí sportující veřejností.



: 3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu: co chcete 
pořizovat, budovat, vyiepšovat, 
organizovat atpr v jakém 

| množství a rozsahu - uveďte 
I zák/adni parametry projektu (kolik, 
í čeho)

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

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 

i projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace 

> apod); v případě organizace 
1 kulturní/sportovnf akce uveďte 

přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Obsahem projektu je konkrétní pořízeni 29 ks nových 
kovových šatních skříněk a 5 ks lavic s lamino deskou 
a věšáky. Dále projekt zahrnuje ’’Opravu - repasi 
stávajících z části poškozených skříněk” -16 ks: 
- výroba a montáž podkladové dřevěné konstukce k 
inovému umístěni
- broušení, drobné opravy a nátěr, polep
- výměna poškozených zámku za nové, oprava 
nefunkčních pantů
- finální sestavení a montáž jednotlivých kusů na 
konstrukci v komplexní celek".

Celá realizace projektu samozřejmě pomůže všem, 
kteří mají zájem o pohyb a navštíví naše sportoviště za 
účelem zlepšení fyzické kondice, psychické pohody a 
sociální harmonie. Tělesná aktivita má také blahodárný 
účinek na celkový lidský organismus, a proto je 
důležité, aby se samotní sportující lidé cítili spokojeně a 
komfortně, což bychom jim chtěli dopřát vybudováním 
.slušného a důstojného zázemí.____________________  
Realizace celkového projektu: 01.01.2021 - 31.12.2021 
Výběr dodavatele: 1-3/2021
Objednávka šatních skříněk a lavic: 4/2021 
Předpokládaný nákup, montáž vybavení: 5/2021

Projekt je momentálně ve fází realizace, kdy probíhají 
práce na repasováni a opravách stávajících skříněk, 
došlo k zaměření prostor pro výrobu podstavné části 
nábytku pro umístěni původních skříněk do nových 
prostor a také jíž došlo k výběru dodavatele na dodávku 
nového zboží. Firma zaslala kompletní rozpočet a 
návrh, který je také přílohou tohoto projektu. Ještě však 
dojde k přesnému zaměřeni, následnému zadání do 
výroby a do konce května by měla být dodávka 
připravena k finální realizaci.



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí): kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy): jaké organizační 

I kroky budete muset podniknout. 
| aby projekt byl zrealizován: jaké 
: povolení musíte vyřídit pro zdárný 
| průběh projektu

7. Rozpočet projektu
U žadatelů., kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 

í DPH.
; částky uvádějte v celých Kč

1
}

Realizace projektuje zajištěna realizačním týmem 
[vedeným předsedou klubu Petrem Ottichem, který na 
této pozici působí od založení klubu a zároveň zastává 
funkci prezidenta národního sportovního svazu Česká 
Muaythai Asociace, z.s., kde má na starosti organizaci 
veškerých svazových akci.
Náš klub uskutečnil podobné projekty v řádu jednotek, 
[avšak členka oddílu Bohumila Ottich Johnová je 
zároveň zaměstnancem národního sportovního svazu, 
kde již 10 let má na starosti dotační programy MŠMT. 
různých městských částí, krajských úrovní, NSAa 
dalších subjektů. Díky jejím schopnostem proběhlo 
např. velmi úspěšně Mistrovství Evropy v muaythai za 
účasti několik stovek sportovců z desítek zemi Evropy, 
dále se podařilo zrealizovat vybudováni nového 
Sportovního centra v Třebíči. V neposlední řadě je 
nutno podotknout, že bez jejich zkušenosti by nemohly 
být ani naplněny projekty národního svazu v počtu 
několika desítek ročně. Zabezpečovat projekt po 
administrativní stránce bude tedy zmíněná osoba a po 
organizační stránce zajistí hladký průběh předseda 
klubu. Technicky se na projektu budou podílet kromě 
dodavatelské a odborné truhlářské firmy i brigádníci z 
řad členů samotného oddílu.
Celkové náklady na 
projekt 121 487 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 48 500 Kč 39,92 %

- z toho investiční 
dotace 0

___ ____ _
Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 48 500 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 72 987 Kč
..

60,08 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 t9

- J

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 72 987 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni 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 c

žadatel není plátcem DPH g



9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni 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 považuji 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 do .

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

1) Popis naplněni specifických kritérii
2) Výpis ze spolkového rejstříku
3) Doložení náležitostí
4) Doklad o vlastnictví a snímek kat, mapy
5) Nájemní smlouva + Dodatek č. 1
6) Položkový rozpis nákladů
7) Fotografie stávajících šatních skříněk
8) Cenová nabídka nových šatních skříněk a lavic

v Třebíči dne 24.03.2021 krt....OLUr/r..
Razítko., jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zstupců 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 žádostí 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 žádostí 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 jednáni



K/OjVysoCinQ
FOND VYSOČINY

POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ

Program: SPORTOVIŠTĚ 2021
Projekt: Oprava šatních skříněk a pořízení nového vybavení šaten

Specifická kritéria:

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby

Vzhledem k rozšíření stávajících kapacit šaten dojde k opravě původních šatních skříněk, ale 
také k pořízení skříněk nových a lavic s věšáky. Většinu repase prací provedou členové klubu 
brigádnicky, vyjma odborných truhlářských činností Nové skříňky budou zhotoveny na základě 
využití služeb dodavatelské firmy, neboť se jedná o specifickou zakázku na míru a není možné ji 
provést brigádnicky.

b) využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport

Sportoviště, v němž dojde k realizaci projektu, by v případě uvolnění vládních opatření bylo 
otevřeno celoročně jak pro organizovaný sport, tak i pro rekreační aktivity.

c) časová přístupnost sportoviště

Sportoviště by v případě uvolnění vládních opatřeni bylo otevřeno 7 dni v týdnu, 363 dní v roce. 
15 hodin denně,

d) užitečnost a potřebnost projektu

Vzhledem k rozšíření stávajících kapacit šaten pro nové sportovní aktivity žadatele je zmiňovaný 
projekt “Pořízení nových a repase starých šatních skříněk1’ vysoce potřebný a reflektuje 
poptávku v místě jeho realizace.

e) zaměření projektu

V letošním roce jsme se zaměřili na údržbu sportoviště a to pořízením nových šatních skříněk 
(jako drobného hmotného dlouhodobého majetku) a nutných oprav skříněk stávajících, čímž



samozřejmě dojde k technickému zhodnocení. Tato komplexní činnost bude mít ve výsledku 
velmi pozitivní dopad na všechny sportovní nadšence, kteří se již návštěv sportoviště a 
pohybových aktivit nemohou dočkat.

V Třebíči dne: 24.03.2021

THAI BOX DEVIS 
TŘEBÍČ2.8. 
Čekoudgva i 7/5

1: 70816387
IČ: 7061387

LčPetr 
předseda THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. 

■ / 
! / / 

; / 
/



POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ
Žadatel: THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
Název projektu: Oprava šatních skříněk a pořízení nového vybavení šaten
Program: Sportoviště 2021

Druh výdaje Částka vč. DPH Popis
Šatní skříňky kovové - muži, ženy - 29 ks (nové) 77 506,00 Kč Viz. přiložená cenová nabídka
Lavice s lamino deskou a věšáky - šatny muži, ženy - 5ks 
(nové) 25 781,00 Kč Viz, přiložená cenová nabídka
Oprava - repase stávajících z části poškozených skříněk - 
16 ks:
- výroba a montáž podkladové dřevěné konstukce k 
novému umístění
- broušení, drobné opravy a nátěr, polep
- výměna poškozených zámků za nové, oprava 
nefunkčních pantů
- finální sestavení a montáž jednotlivých kusů na 
konstrukci v komplexní celek 18 200,00 Kč
Celkem 121 487,00 Kč

Dotace - Kraj Vysočina 48 500,00 Kč
Vlastní spoluúčast 72 987,00 Kč
Rozpočet projektu celkem 121 487,00 Kč

V Třebíči dne: 24.03.2021
Petr Ottich, předseda





TechnoBank

nabídka číslo NA20-0997
PRO.

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
pan Petr Ottich
Čeloudova 1117/56
674 01 Třebíč - Horka-Domky
Česká republika
tel: 777172230

DATUM: 7.12.2020 14:05:00
VYRIZUJE Jiří Kozák

TEL. 778 775 370

Šatní skříně + lavice
PoZ NÁZEVAPOPIS MN SLEVA CENA/M CELKEM SEZ DPH DPH

BEZ DPH PO SLEV PO SLEV

UCĎ..... 1..Šatní ....... 29ks 5% 2 325 00 Kč 2 20^80 Kč 64 055 20 Kč 21%

L3M 30 1 1 S
Kovová šatní skříň na soklu - ze spodu plastové 
kluzáky, jednodveřová - celosvaovaná, sokl v=40 
mm, šířka odděleni 300 mm.
V oddělení: odkládací police ve vrchní Části - 
nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na 
dveřích jeden plastový nátek na ručník.
Jednoplášťové dveře s výztuhou, štítek na 
jmenovku.
Dveře uloženy na kovových čepech (vnňni 
pantyj - zabezpečeno trvanlivé otevíraní, vodou 
svisiých stranách a navrchu dosedali na vnitřní 
lem korpusu - nedají se promáčknout domnitř. 
Silikonové čočky pro liché doviráni dveří - pevná 
součást dveří
Dveře maji kolem zámku výztužný prvek • zábrana 
proti protočeni zámku.
V mezístěně, oddélujlei dvě odděleni, otvory 10x10 
mm pro zavěšeni přislvšenství skříněk (hacek, 
polička, zrcátko).
Uzamykáni;

Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - 
zábrana proti vypáčeni dvířek.

Cylindrický zámek (2x klíč. 2000 kombinaci, 
úprava pro centrální klíč) nebo bezpečnostní 
otočný uzávěr OB1 ■ po voženi třmenu visacího 
zámku se zajistí pojistka, které způsobuje 
přetáčení uzávěru, který se tak nedá použit jako 
páka při připacném pokusu o vypáčenl dveři.
Nuino použít visací zámky s prumnérem t menu 6.8 
mm.
Větrací otvory v lemu vrchni části korpusu, poličce 
a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným 
systémem odvětráni, který zajišťuje romoměrné 
prouděni vzduchu uvnitř skříně.

V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné 
propojeni skříněk.
V soklu skříňky příprava pro spojeni s 
předlavčkou.
Povrchová úprava práškovou barvou.
Vnější rozměry (v x š x h} 1800 x 300 x 500 mm 
Hmotnost-. 25 kg

002 * Lavice š věšáky 3Ks 5% 4 326,00 Kč 4 109,70 Kč 12 329,10 KČ 21%
S1L 100VS
Lavice $ lamino deskou a věšáky.
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Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 
mm. sedací plocha a opěrka - šedé lamino s ABS 
hranou, plastové kluzáky.
Pét velkých všáku. deset malých věšáku.
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - 
BAL 7035
Vnější rozměry (v xšx h): 1800 x 1000 x 430 mm
Hmotnast: 28 kg

003 * vsaky 2 Ks 5% 4 725,00 Kč 4 488.80 Kč 8 977.60 Kč 21%
S1L150VS
Lavice s lamin deskou a věšáky.
Svafovana konstrukce z ocelových profilů 60x30 
mm. sedací plocha a opěrka - šedě lamino $ ABS 
hranou, plastoé kluzáky.
Sedm velkých sušáků, čtrnáct malých věšáku.

Povrchová úprava orškcvou barwou. Barva šedá ■ 
RAL 7035
Vnější rozměry (vxšx h): 1800 x 1500x430 mm
Hmotnost: 36kg.

CELKEM BEZ DPH: 89 853,00 Kč 85 361,90 Kč

CELKEM DPH 21%18 869,13 Kč 17 926,00 Kě
CELKEM VČETNĚ DPH: 108 722,13 Kč 103 287,90 Kč

NA20-0997 T echmnoBank. s.nu., Dolina 69/1 5, 165 00 Praha 6; zapsaná u Městského soudu v Praze, Strana 2:2
obchodní rejstfik, oddíl G, vložka 86082

IČ 26500213; DIČ CZ26500213; Česká spořitelna: č.ú. 7268392/0800



123 32 32 H 3 ) i } 1 3


