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FOND VYSOČINY ^ V ^
PROGRAM „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

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 zákoník1 11)

(ID FV02795.0015)

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 Břížďafa, člen rady kraje

Sberbank CZ, a* s. Jihlava 
4050005211/6800

a

Florbal Vysočina z.s. 
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 
04932170
Michalem Peterkou, předsedou

Komerční banka, a.s. 
115-2242420277/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu Krajské centrum talentované mládeže „Florbalblíže 
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 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 155 000 Kč (slovy: sto padesát pět 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 200 000 Kč
Výše dotace v Kč 155 000 Kč
Výše dotace v % 77,50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 22,50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 45 000 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. 10 %), 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 
30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné nevyužité 
prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 1. 2022 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně 
uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

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 realizací 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 Čl. 7 odst. 1) této 
smlouvy vyjma nákladů dle odst. 4) písm. a) tohoto článku, které musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 20. 1, 2022,

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) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky,...),
i) mzdové náklady a platy zaměstnanců v pracovním poměru,
j) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění,
k) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného investičního majetku, programové 

vybavení,
l) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost) a služby lékařských zařízení 

- např. vystavení potvrzení lékařem za administrativní úkon),
m) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům,
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n) licence trenérů,
o) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti - pro trenéry, fyzioterapeuty, maséry a pracovníky 
technického zajištění, odměny pro rozhodčí), včetně povinného pojistného na 
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem,

b) nákup materiálu (dresy s logem kraje),
c) nákup ostatních služeb (doprava, ubytování, stravování, startovně, lékařské 

prohlídky, odměny pro rozhodčí a trenéry) vztahující se k soustředěním, závodům, 
turnajům a utkáním krajských center,

d) nájemné (sportoviště a regenerační zařízení),
e) cestovné,
f) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na soustředění 

a zápasy dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).

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

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 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 FV02795.0015",
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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'1) 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 Čl. 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.fondvvsocinv.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,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

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

smlouvy, originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

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

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

Čl. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontroíe 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 Čl. 8 písm. a) ~ písm. f) a písm. i) ~ písm. k) 
této smlouvy.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 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 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 musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení 
provozovny, 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,

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/pubiicita) na tiskové materiály související s 
projevem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne na 
www.kr~vysocina.cz/publicita),

- 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 nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržiteinosti 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

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
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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.

Čl. 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.

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) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou
součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971,
email: kastner.m@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 Čl. 1 a Čí. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 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 smiouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byiy 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 smiouvy.

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 smiouvy.

6) 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

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9.3.2021 
usnesením Č.0453/08/2021/RK.

v ..AWK........... dne
o/ y

Michal Peterka

Evžena Ro&ckeho 2684/b
586 01 3lhla«
tc 049 32 170

V Jihlavě dne
3 0. 03. 2021

yf)

^ŘNDr^fen Bhžďala 
čl^ří rady kraje
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Kraf Vysočina
Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava, 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ
lilii

KUJIXP1H2FXJ
CJ; KUJI 13718/2021

Datum podáni: 12.02.2021 17:50:55 ADRESÁT: Kraj Vysočina

Věc: Fond Vysočiny. Program 
..KCTM 2021"

Identifikátore), podáni: 
Předmět;

KUJÍOC2FIOPR
Fond Vysočiny, Program 
„KCTM 202r

Poznámka; Datum doručeni: 12.02.2021 17:50:55
Datum přijeti: 15.02,2021 06:43:35

Odesílatel: Florbal Vysočina z.s., Evžena 
Rosického 2684/6, 58601 
Jihlava

Stav el podání:
Datum zpracování:

Podáno
15.02.2021 07:10:28

E-mail odes.: Florbal Vysočina z.s. Zpracoval; Peíreková lva,
Refo_POQ,VYP

Počet příloh; 4 Výsledek zpracování; podání přijato

Seznam příloh: Priioha_ 1 _Vypís _z rejstříku. 
pdf,
Pri!oha_2_Doloženi_ná!ežítostí
.pdf;
Příloha„Rozpisjíákladů,pdf; 
Priloha_4_Potvrzeni_svazu. 
pdf; Žádost jD„dotaci__2021 .pdf

Podpis:
Ověřeni;
Datum ověřeni:

Ověřeno
OK
15.02.2021 07:10:28

Přiděleno: Odbor školství Časové razítko. Ověřeno
Ověření čas. r.: OK

Potvrzeni: Odpovězeno
Datum a podpis zpracovatele: Sdělení o zpracování: Neodesláno - uživatel

KUJI 13718/2021



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (Žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplněni žádostí kliknete na 
„Odeslat data” v záhlaví formuláře)

Název programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 
2021

Název projektu KCTM Florbal Vysočina 2021

Identifikační údaje žadatele

IČO: 04932170

Přesný název: Florbal Vysočina z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Evžena RoŠického 2884

Obec: Jihlava

PSČ: 58601

Sídlo pošty: Jihlava 1

Název banky: Komerční banka, a,s.

Číslo účtu: 115-2242420277/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou s& všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Míchal

Příjmení: Peterka

Funkce: předseda

Statutární zástupce žadatele
1/ případě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



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)

Základním cílem projektu je řízené zvyšování úrovně 
sportovní přípravy talentovaným hráčům fiorbaíu v kraji 
Vysočina
(krajským reprezentantům ve fiorbale). Umožnění jejích 
kvalitního vývoje v odpovídajících podmínkách plně v 
souladu se současnými trendy. Zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti v konfrontaci s nej silnějším i 
flor bálovými regiony. Zároveň je cílem maximalizovat 
předpoklady pro uplatnění v nejvyšších soutěžích ČR či 
zahraniční. Systematicky připravovat hráče pro 
výběr U15, národní výběr U17, reprezentaci ČR 
juniorů Či později v národních týmů ČR mužů.

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

Činnost KCTM v roce 2021 bude pokračovat v 
systematickém rozvoji a zvyšováni rozsahu i kvality 
práce v rámci dlouhodobého systému s talentovanou 
mládeží, který je každoročně realizován Českým 
fiorbaíem.
V sezóně 2020/2021 je zapojeno 15 oddílů z kraje 
Vysočina.
V roce 2021 se předpokládá zapojení minimálně 
stejného počtu oddílů. Předpokía
Dorostenci: 14 klubů / 30 členů,
Starší žáci: 15 klubů / 50 členů.
Mladší žáci: 14 klubů / 70+ členů.

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

Plánujeme v souladu s metodikou Českého fíorbalu, 
realizovat halové tréninky v každé věkové kategorii v 
minimální četnosti 1x měsíčně. Termín je rezervovaný 
sportovní hale Světlá nad Sázavou každé úterý od
17:30 do 20:30 hodin, a to celoročně mimo prázdninový 
provoz. Tréninkové jednotky jsou plánované i mimo 
vlastni sportovní halu, dle ročního plánu sestaveného 
šéftrenérem KCTM.
V průběhu mimosoutěžního období budou termíny 
upraveny v návaznosti na plánovaná soustředění.
V reakci na dlouhodobou epidemiologickou situaci 
budeme roce 2021 pokračovat v on line/distanční formě 
spolupráce ve snaze minimalizovat dopad přerušeni 
českého sportu a prostřed ničivým cílené přípravy. Dále 
poskytnout hráčům nejlepší možné podmínky pro další 
rozvoj a získání zpětné vazby K aktuální výkonnosti.
Roční tréninkový plán bude již tradičně doplněn o 
vzdělávací setkání trenérů a setkání s rodiči a hráči pro 
rozšíření spolupráce a získání zpětné vazby na minulé 
období.



Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují 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 bydleni a Státní fond dopraví?/ 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášeni 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 žádostí přikládáte a očíslujte 
je.)

Příloha č.1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele 
Příloha č.2 - Doložení náležitosti dle zákona L 250/2000 Sb.
Příloha č.3 - Podrobný položkový rozpis celkových nákladů 
Příloha cA ~ Potvrzení celorepublikového orgánu

V Jihlavě dne dne 9.února 2021 ......MichaI Peterka................
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupee/zástupců 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 předkládáni projektu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v hodě 14 Výzvy k předkládání projektů

~ žádost je podepséna všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednáni



Příloha
Potvrzení celorepublikového orgánu příslušného sportovního odvětví

Sportovní odvětví FLORBAL
Krajský/republikový orgán 
příslušného sportovního 
odvětví
(úplný název a sídlo)

Český florbal
Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4 
iČO; 81387991

Statutární zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail)

TOMÁŠ FRANK
Ředitel sekretariátu
T: 608 023 042, E; frank@ceskyflorbal.cz

Osoba oprávněná vydat toto 
potvrzení (nevyplňuje se, 
pokud je shodná se 
statutárním zástu pcem)

Výše uvedený krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětvi tímto:
1) potvrzuje fungování KCTM v Kraji Vysočina a přikládá seznam všech sportovních oddílů 

pracujících s dětmi a mládeží v příslušném sportovní odvětvi v požadované kategorii 
(chlapci nebo dívky) v Kraji Vysočina.

2) prohlašuje, že se seznámil s konceptem žádosti Krajského centra talentované mládeže a 
nadále souhlasí s přiznáním statutu Krajského centra talentované mládeže žadateli.

V Praze dne 9. února 2021.

Tomáš Frank

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce
krajského/ceiorepublikového orgánu za krajský/celorepublikový
příslušného sportovního odvětví orgán příslušného sportovního

odvětví



PŘEHLED SPOLUPRACUJÍCÍCH ODDÍLŮ S MLÁDEŽNICKÝMI DRUŽSTVY

KCTM FLORBAL VYSOČINA

íJífR ČESKY FLORBAL

i, íJíAJ V*T>í?ČifíA

ASK Bystřice n.P. Jaroslav Dufek Příční 854 Bystrice nad Pernštejnem askbynp@email.cz 420777152444
FBŠ Jihlava Ing. Petr Coufal Srázná 19 Jihlava mujklub@fbsjihlava.com 420606855833
Fíorbal Teič íva Slatínská Tyršova 166 Telč slatii@seznam.cz 420721717898

Hippos Žďár n/S. Tomáš Imramovský Povoznické 2478/3 Žďár nad Sázavou hippos, zda r@gmail.com 420723956237
KC Okříšky Josef Kula Družstevní 244 Okříšky josef, ku la@stream.cz 420724186198

Orel Kněžice Antonín Rygl Kněžice 320 Kněžice a.rYgj@seznam.cz 420724253871
Orel Nové Město na Moravě Tomáš Mrázek Pavlovova 1508 Nové Město na Moravě mra2ek.t0mas@seznam.cz 420601392501

Pacovstí Honzíci František Zajíc U Parku 817 Pa co v frantisek.zajic@gmail.com 420776878918
SK JeMoBu Mirek Simandl Komenského 1116 Moravské Budějovice mirecekl23@seznam.cz 420725859347
SK Jihlavaj. Jan Šmarda Zimní 407/7 Jihlava sekretariat@florbaIjihlava.cz 420603524623

SK JUVENIS PŘIBYSLAV Miloš Janda Nerudova 2111/14 Žďár nad Sázavou sekreta.r@ skjuvenis.cz 420728319855
Sklo Bohemia Světlá n/S Tomáš Rosecký Sázavská 928 Světlá nad Sázavou tomas.rosecky@seznam.cz 420605723607

Snipers Třebíč
'

Michal Pazderník Na Kopcích 385 Třebíč sekretar@snípersxz 420604382461
Spartak Pelhřimov Jan Knězů Nádražní 1536 Pelhřimov info@florbalpe.cz 420732777242
Ti Sokol H. Brod Jaroslav Štole Oudoleň 11 Oudoleň jstolc8G@ídoudxom 420775041480

Míchal Peterka 
Kejtman Českého Florbait! za kraj Vysočina



Příloha

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM

ROK 2021

Celkové příjmy na financování KCTM:

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
Vlastní zdroje 45.000,- kt
Dotace Kraj Vysočina 155,000,- Ke

CELKEM 200.000,- Kč

Celkové náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis nákladů: Částka:
ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o 
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - pro trenéry, 
fyzioterapeuty, maséry a pracovníky technického zajištění, odměny 
pro rozhodčí), včetně povinného pojistného na sociáíni zabezpečení 
a veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

80.000,- Kč

nákup materiálu (pouze dresy s logem kraje)
nákup ostatních služeb vztahující se k soustředěním, závodům, 
turnajům a utkáním krajských center 85.000,- Kč

nájemné (sportoviště a regenerační zařízení) 
cestovné

25.000,- Kč 
...30 000,- Kč

ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dští na 
soustředění a zápasy dle vnitřních předpisů čí stanov příjemce)
CELKEM 200.000,- Kč

V Jihlavě dne 9, února 2021
datum, místo razítko žadatele

florbai Vysočina z-s.

ssoot J.r-iUvči 
[^9 Ti '

Michal Peterka ......... ......................................................... ... ............... .........
jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce


