
KUJIP01C36V3
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 zákoník1 11)

(ID 003022.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
(dále jen “Kraj") 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

a

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
se sídlem:
IČO;
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
00529672
Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou 
Česká spořitelna, a.s.
1120052379/0800

CL 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace11) na realizaci projektu „Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME“ 
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 1 474 388 Kč (slovy; jeden milion čtyři 
sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát osm 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 mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu 2 948 777,64 Kč
Výše dotace v Kč 1 474 388 Kč
Výše dotace v % 49,99 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 50,01 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 1 474 389,64 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2), 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. 2), procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2) této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2).

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 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného 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.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 2. 2021, nejpozději však do 31. 7. 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 nej později 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 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

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi ČI, 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této 
smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby 
uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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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 evidencí podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaíy 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 003022.0001“.

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 31. 7. 2021. 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 31. 8. 2021 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 ČI. 8 písm, c), např. výpisy z účetních knih, apod."
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

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

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
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k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde do doby uplynutí doby udržiteinosti dle ČI. 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.

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'1).

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 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.

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 stavby;

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

c) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do budovy 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 Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m na venkovní plot 
areálu ze směru hlavního vstupu. Reklamní plachtu příjemce zajistí na vlastní 
náklady;

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

f) 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).
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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.

Či. 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.

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 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 ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 2) 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
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jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve Či. 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.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
23. 3. 2021 usnesením č. 0144/02/2021/ZK.

V dne V Jihlavě dne .....lOL.M...

...... ‘rrr.y^fk.oot--
ing. Miroslav í-ÍĚjrpmgř mDr. Mn Břfžďala 

člen/rady kraje
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Tel. 564 034 723. mob. 603 296 805. email:
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod / s.. Lědeeská 3028, 580 01 I lavlíčkuv Brod

Spisová značka 1.5)119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové. IČO 00529672 u MV ČR 
Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a s. pobočka Havlíčkův Brod

, www.jtskiahb.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina 
íng, Milan Kastner 
Věžní 4284/28 
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA

3 0 -07- 2020 I

Wii "H'ws'vtoto

V Havlíčkově Brodě dne 29, 7, 2020

Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace

Dobrý den,

po domluvě s panem náměstkem hejtmana íng. Martinem Kuklou $Š Vám dovolujeme zaslat 
žádost o poskytnutí individuální investiční dotace včetně povinných příloh na „Softbalové 
hřiště TJ Jiskra HB - přístavba Šaten",
V roce 2021 bude oddíl softballu pořádat Kvalifikaci na Mistrovství světa mužů a zároveň 
pořádat Mistrovství Evropy Junioru. Ze strany České softballové asociace by! vznesen 
požadavek na rozšíření kapacity šaten pro možnost konání těchto velkých mezinárodních 
akcí. Vzhledem k tomu, že TJ Jiskra je neziskovou organizací se nám nedostávají finanční 
prostředky. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o finanční podporu, aby se na 
Vysočině mohly konat takovéto mezinárodní akce.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

Bc, Michaela Slavíková 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

S přáním hezkého dne

lek: 603 296 805
e-mail: tjilskrahhpseznam.cz

Příloha: Žádost o poskytnutí Individuální dotace včetně povinných příloh.



ZADOST O DOTACI NA PROJEKT

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb, lze dotaci poskytnou) na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost”), popřípadě na základě povinností 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-ií tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byío-ii přiděleno, 
nebo, je-ii žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, byio-!í 
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 i ihůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
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 vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci í plnou 
moc

1, Základní informace

Název projektu:

Místo realizace projektu:
Termín realizace:

i Termín konání. Vznik a realizace 
I úhrady uznatelných nákladů.

Softbalové hřiště TJ Jiskra H8 - přístavba šaten__ _____ i
Havlíčkův Brod, u i. Piova renská - a re á i softballu __
Přístavba šaten: Začátek; 21. 3. 2021, Konec: 20. 6. 2021. | 
Kvalifikace na MS mužů: 10. 7, a 11. 7. 2021, I

[ .................... ......... ...ME Juniorů: 12.7.- 19. 7. 2021.
VtfehOYé stránky projektu:_____j www.iiskrabb.cz,www.hrosihb.cz
Bližší popis projektu:
Podrobnější popis projektu Krajský a 
místní rozsah a zaměření projektu 

j (cílová skupina, využití.....).

Oddílu softballu bylo pro rok 2021 přiděleno od Světové 
softbalíové federace pořádání Kvalifikace na Mistrovství 
světa mužů do 20 let a zároveň pořádáni Mistrovství 
Evropy Juniorů. Pro tyto potřeby je nutné v areálu ] 
softballu na Plovárenské vybudovat přístavbu šaten pro 
jejich nedostatečnou kapacitu pro zúčastněné týmy, aby 
bylo možné zajistit komfortní zázemí a dostatek prostoru 
pro účastníci se týmy. Jedná se o nástavbu šaten 
sloužících sportovcům na stávající konferenční místnost. 
Požadavek na přístavbu šaten byl vznesen i ze strany 
České softbalíové asociace, víz. příloha.
Pořádání Kvalifikace na MS mužů a pořádní ME Junioru 
má mezistátní úroveň. Vzhledem k rozsahu akce bude 
pořádání dobrou vizitkou nejen pro město Havlíčkův Brod, 
ale hlavně pro Kraj Vysočina, Publicita Kraje Vysočina 
bude zajištěna na webových stránkách TJ Jiskra HB, 
v tisku, televizi a na propagačních materiálech.

Účel, na který žadatel chce 
dotací použít:

V roce 2019 se v Havlíčkově Brodě konalo MS mužů a 
zajištění a pořádání bylo velice dobře hodnoceno ze 
strany jak jednotlivých účastníků, tak i samotné Světové j 
softbalíové federace. Tudíž je předpoklad kvality i 
pořádání Kvalifikace a ME Juniorů, ___ _
Přístavba šaten na softbaliovém hřišti v areálu Hippos 
arény.    



Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o 
tom, zda žádáte! 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 
žádá! o finanční dotaci od města 
(obce) nebo MšMT a pokud ano, v 
jaké výši, v případě, že nebylo 
požádáno, proč?

Oddílu softballu bylo pro rok 2021 přiděleno od Světové 
softbalíové federace pořádání Kvalifikace na Mistrovství 
světa mužů do 20 let a zároveň pořádání Mistrovství 
Evropy Juniorů. Pro tyto potřeby je nutné v areálu 
softballu na Plovárenské vybudovat přístavbu šaten, aby 
bylo možné zajistit komfortní zázemí a dostatek prostoru 
pro účastnící se týmy. Jedná se o nástavbu šaten 
sloužících sportovcům na stávající konferenční místnost.
Na tuto investici nebylo žádáno z jiných dotačních titulů. 
TJ jiskra je nezisková organizace a na tuto výstavbu 
nemá vlastní finanční prostředky. Hlavní p artner Město 
Havlíčkův Brod nebylo osloveno z důvodu, že bude hradit 
provozní záležitosti týkající se kvalifikace a ME. Z tohoto 
důvodu žádáme Kraj Vysočina o individuální finanční

j podporu.
i
i

Identifikace žadateie:
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z, s.

Sídlo: Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 00529872
Právní subjektivita žadateie:
fk žádosti přiložte kopií dokladu o právní 
subjektivitě žadateie)

Zapsaný spolek

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a. s. - Havlíčkův Brod
Číslo bankovního účtu: 1120052379/0800
Způsob vedení účetnictví:
(nehodící $e škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

Plátce DPH: (amo/ne) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(statutární zástupce dle obchodního 
rejstříku)

Ing. Miroslav Sommer, předseda spolku

Kontaktní osoba a adresa:
(pokud se íi$l od osoby oprávněné a 
sídla)

Bc. Michaela Slavíková, tajemník spolku

Telefon: 603 296 805
Email: tijiskrahb@seznam. cz
Seznam příloh:
{seznam všech dokladů; které 
jsou k žádosti přiloženy)

1) Čestné prohlášení de minimis,
2) Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.,
3) Doklad o právní subjektivitě,
4) Podrobný položkový rozpočet přístavby,
5) Požadavek České softbalíové asociace,
6) Pověření konání Mistrovství Evropy,



| CELKOVÝ rozpočet projektu: položková rozvaha výdajů a přijmu v Kč

............. ......_.... .....Výdaje__ ____________________________ Příjmy.................. __.__
Dotace Kraje Vysočina ~ 2 948 777,64,- KČ.

2 948 777,64,- Kč - přístavba šaten na 
softbaiiovém hříšti TJ Jiskra HB

2. Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace jednotlivých části projektu, na kterou je dotace požadována

: Použití požadované dotace od Kraje Vysočina, ____ _____
! Výčet NEUŽNATÉLNYCH nákladů: Název nákladu (položka)........... výše v Kč
j * mzdové náklady (výdaje) a ostatní
J osobní náklady (výdaje) a náklady Přístavba šaten - 2 948 777,64 Kč.
| (výdaje) na sociální a zdravotní
; pojištění organizátora a jeho
[ zaměstnanců nesouvisejících s
I realizací projektu,

* náklady (výdaje) na pohoštění
* běžné provozní náklady (výdaje) (např 

telefonní služby, energie, poplatky za
I připojení k síti, poštovné, balné, 

doprava, bankovní poplatky,
* náklady (výdaje) na nákup věci osobní 

| potřeby, které nesouvisejí s realizací 
j projektu,

* úhrada úvérů 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 2 948 777,84 Kč



2,
Celkové náklady projektu (objem 
projektu) jsou náklady tvořené součtem 
dotace a vlastními prostředky žadatele

2 948 777,64 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 % 
ceikových nákladů na projekt.

100 % z celkových nákladů na projekt

4,

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

0 KČ

5. Vlastní podíl žadatele v % 0 % z celkových nákladů na projekt

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

V Havlíčkově Brodě dne 28, 7, 2020

Íng. Miroslav Sommer

Jméno a příjmení; razítko a podpis statutárního zástupce žadateie

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

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



KUJIP00RYS8U
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s,, LedeČská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 

Tel. 564 034 723, mob, 603 296 805, email: tiiiskrahb@seznam.cz. www.jiskrahb.cz 
Spisová značka L9 U 9 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR 

Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod

Váženy pan hejtman Kraje Vysočina 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

K H A J V Y S O O) N A A

V Havlíčkově Brodě dne 15. 2. 2020

Prosba o přehodnocení Žádosti o poskytnutí individuální investiční dotace

Vážený pane hejtmane,

obracím se na Vás s prosbou o přehodnocení Žádosti o poskytnutí individuální investiční dotace na „Softbalíové 
hřiště TJ Jiskra HB - přístavba šaten" v Havlíčkově Brodě.
Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 9. 2. 2020 číslo materiálu 48 Žádost o poskytnutí individuální dotace 
neschválilo.
V letošním roce bude oddíl softballu při TJ Jiskra Havlíčkův Brod pořádat Mistrovství Evropy Juniorů a kadetů. 
Ze strany České softbalíové asociace byl vznesen požadavek na rozšíření kapacity šaten pro možnost konání 
těchto velkých mezinárodních akcí. TJ Jiskra má s pořádáním akce těchto rozměrů zkušenosti, které nasbírala 
při spolupořádání Mistrovství světa mužů v roce 2019. Toto pořadatelství bylo kladně hodnoceno softballovou 
asociací i jednotlivými státy. Pro Kraj Vysočina je pořadatelství ME v softballe dobrou reklamou.
Vzhledem k tomu, že TJ Jiskra je neziskovou organizací se nám nedostávají finanční prostředky, Z tohoto 
důvodu bychom Vás chtěli požádat o přehodnocení finanční podpory ze strany Kraje Vysočina, Přístavba šaten 
je pro nás velmi důležitá, abychom naplnili požadavky České softbalíové asociace a mohli zde pořádat akce 
takovýchto rozměrů a kvalit častěji.
Město Havlíčkův Brod přislíbilo spolufinancování investiční dotace ve výši 300 000,- KČ z celkových nákladů. 
Tudíž bychom Vás chtěli požádat o schválení investiční dotace na přístavbu Šaten ve výši 2 648 777,64,- KČ, Což 
je o cca 10 % méně oproti původní žádosti.

Věříme, že naše žádost bude přehodnocena.

S přáním hezkého dne

v. c c ť í^
Ing. Miroslav Sommer
předseda výboru TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Tel.: 603 296 805
e-mail: tiiiskr3hb@seznam.cz



ROZPOČET ME KADETŮ A JUNIORŮ V SOFTBALLU A KVALIFIKACE O POSTUP NA MS MUŽŮ

10. 7. - 19, 7. 2021 HAVLÍČKŮV BROD

Přístavba šaten

Celkové náklady: 2 948 171,64,- Kč

Návrh rozdělení mezi subjekty: Kraj Vysočina

Město HB

Pořádání a organizace

Celkové náklady: 649 000,- Kč

Předpokládané příjmy: 70 000,-Kč

2 648 777,64,-Kč 

300 000,- Kč

Návrh rozdělení mezi subjekty: Kraj Vysočina

Město HB 

Klub Hroši HB 

TJ Jiskra HB

309 500,- Kč 

180 000,- Kč 

54 500,- Kč 

105 000,- Kč

Celkové náklady na ME kadetů a juniorů a kvalifikace o postup na MS mužů

Celkové náklady: 3 597 777,64,- Kč

Financování: Kraj Vysočina 3 258 277,64,- Kč

Město HB 180 000,-Kč

Klub Hroší HB 54 500,-Kč 

TJ Jiskra HB 105 000,-Kč



V Praze dne 15. března 2020

TO; Hroši Havlíčkův Brod 
Oddíl softballu

Vec; Hodnocení MS

Vážení přátelé,

Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat za Váš přístup k pořadatelství 
jedinečné akce, kterou nepochybně MS v softballu mužů bylo. Jsem rád, že Česká 
republika se zapsala do dějin světového softballu takto výraznou stopou. Nejen 
zúčastněné země, ale také WBSC (World Baseball Softball Confederation) ocenila 
pořadatelství za velmi příkladné.

Vesměs kladné hodnocení celé akce ze strany WBSC vyzdvihlo velmi kvalitní herní 
plochu, divácké zázemí i zázemí Hippos arény jako celku. Mimořádně bylo pak hodnoceno 
organizační zajištění a zabezpečení celého turnaje lidskými zdroji.

Jedinou poznámkou směrem k budoucím mezinárodním akcím tak byla 
nedostatečná kapacita šaten pro zúčastněné týmy.

Nicméně celkově je akce hodnocena jako vzorová pro budoucí pořadatele a za to 
Vám mnohokrát děkuji.

S pozdravem

jGabriel Waage
Předseda České softbalíové asociace

éeSKÁSOFTSALLO VÁ 
ASOCIACE

í 7 6
iČ 4Í>&S$-i2 

Jnifcčsn: 420 ?30

Česká softbalová asociace j Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, 160 17, Praha 6 | IČ 48646542 j DiČ CZ48546542 

t.ů. 154935938 / 0600 } email; info@softball.cz ] telefon; 242 429 230 j www.softbaN.cz



President's notice

EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION

U18 + U16 Men's European Championship 2021

March 15, 2020

TO: Mr. Dušan Šnelly

Hjpposi Havlíčkův Brod President

Dear President Šnelly,

n behalf of the European Softball Federation wish to congratulate you and your Club Hippos on securing the right to 
host, the U18 + U16 Men's Softball European Championships in the city of Havlíčkův Brod on July 12 - July 17, 2021. 
ESF Annual Congress made the decision on February 8 in Vilnius.

The support for your bid to host the U18 + U16 Men's European Championships in Havlíčkův Brod was overwhelming. 
H/e view this opportunity to host great event in the Czech Republic as an opportunity to grow the game of softball 
and deliver the best teams and players in the Europe to an avid spectator base that has shown great support for 
Men '5 Fast Pitch Softball at past tournaments and events,

/ look forward to working with you and your team to deliver a memorable and successful U18 + U16 Men's European 
Championship in. 2021.

Best regards

Gabriel Waage 
ESF President

President teh +420 603 383 362
e-mail: gwaage^eoropeansoftbalLorg

£SF tel; +372 52 275 1367
e-mail; sg #eu ro pea n softba ii .org

Plantfn en Moretustef 120, 2018 Antwerp/ Belgium
www.ewropeansoftbaiLorg ..


