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FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 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“)

(FVO2792,0134)

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

Hodina H, z.s.
se sídlem: Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov
IČO: 26552361
zastoupen: Mgr. Danielou Havlíčkovou, předsedkyní
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2300150640/2010

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Centrum pro volný čas“, 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.
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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 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc 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 80 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 62,5 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 37,5 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 30 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výší 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), věznění 
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 poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

2



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČL 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, nejpozdějí 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 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, zábavní pyrotechnika,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
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. služby elektronických komunikací, nákup vody, paliv 

a energie, služby peněžních ústavů,...)
i) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
j) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění,
k) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
I) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení, 
m) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem za administrativní úkon),
n) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům,
o) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační 

poplatky nadřízeným organizacím - např. sportovní svazy apod.)
p) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
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b) tiskové materiály a propagační předměty,
c) věcné dary pro účastníky (vč. poukázek k odběru zboží)
d) potraviny a občerstvení, náklady na pohoštění,
e) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
f) prádlo, oděv a obuv (pouze související s projektem),
g) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.), 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
i) služby školení a vzdělávání,
j) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, časomíra, ozvučení zápasů, 

propagace, doprava, ubytování a stravování, startovně, nákup vstupenek),
k) nájemné,
I) cestovné, jízdné,
m) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
n) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na volnočasové a sportovní 

aktivity dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).

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, věznění 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, 
účetním 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, 
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paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FVO2792,0134*,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. 
Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na 
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, uhradit DPH 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 záíoh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, 
a to nejpozději do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- 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 ČL 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

originály dokladů, prokazujících 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 udržitelnost! dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČL 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČL 9 této 
smlouvy.
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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/pubiicita, 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/publicita) na tiskové materiály související 
s projektem (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.

- v případě nákupu společných sportovních dresů uvést logo Kraje na dresu

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

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

ČL 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku 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 jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 
pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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ČL 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.

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), ve znění pozdějších předpisů, 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 Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, 
email: nemcova.k@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 ČL 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

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021 
usnesením č. 0710/13/2021/RK.

v ne 2.5202/ V Jihlavě dne
24. 05, 2021

(!‘ /224,,/ Ag ,• • š‘- • i' ■ ý 6" &,* •* " š ě " "

Mgr. Daniela Havlíčková
předsedkyně

HQDinAH
Hodina H, z.s.

Hmnké Pelhfimov, 1:265 622
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) FV02792.0 134

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

,000. 
5,22922555 1882***,*,8##63 zbnMaMFSh*a**atk*

Název programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

Název projektu Centrum pro volný čas

Podprogram Volný čas

IČO: 26552361

Přesný název: Hodina H, z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Hrnčířská 111
Identifikační údaje žadatele Obec: Pelhřimov

PSČ: 39301

Sídlo pošty: Pelhřimov

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300150640/2010

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Mgr.

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

Příjmení: Havlíčková

Funkce: Předseda, statutární zástupce

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Iva

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Maciá
osoba projektu) Email: iva@hodinah.cz

Tel: 777129257

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název:

IČO:

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky:

Číslo účtu:

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

Pelhřimov, ORP Pelhřimov, Kraj Vysočina



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Pop/šte 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...

Rok 2020 přinesl celou řadu změn souvisejících s 
pandemii Covid-19, epidemiologickou situací, vládními 
opatřeními a přechodem do online prostředí a nabídky 
venkovních bezkontaktních aktivit.
Změny se týkaly a stále týkají oblasti práce s dětmi a 
mládeží a volnočasových aktivit, především 
dlouhodobé a pravidelné činnosti. Hodina H aktualizuje 
svou nabídku a podporu dětí a mládeže vzhledem k 
aktuální situaci. Pravidelnou a dlouhodobou nabídku 
volnočasových a a neformálně vzdělávacích aktivit dále 
rozvíjí, současně také přesouvá část činnost do online 
prostředí, individuálních aktivit a také inovativních 
aktivit a akcí. Reaguje tak na potřeby dětí, mládeže, 
rodin a změn v možnostech trávení volného času a 
vzdělávání a se zaměřuje na oživení, volnočasové a 
zájmové příležitosti ve venkovním a bezkontaktním 
prostředí a neformálně vzdělávací aktivity doplňující 
distanční výuku a alternativa ve formě vzdělávacích 
dnů. Volnočasové aktivity pro děti a mládež jsou 
obohaceny o nový rámec pro aktivity zmírňující dopady 
pandemie Covid-19 zaměřené zejména na 
znevýhodněné děti a mládež, posílení spolupráce se 
školami v propojování formálního a neformálního 
vzdělávání a neustálé mapování aktuální situace a 
potřeb. Ve velké míře se nově činnost a aktivity promítly 
také do virtuální paralely a související připravenosti 
kombinace online a offline práce s dětmi a mládeží a 
individuální podporou.

Hlavním cílem je udržet, zkvalitnit a rozvíjet dlouhodobě 
realizované aktivity a počet zapojených dětí a mládeže 
v oblasti plnohodnotného trávení volného času a 
neformálního vzdělávání. Hlavní cíl se týká zejména 
neorganizovaných děti a mládeže, znevýhodněných 
děti a mládež, dětí a mládeže, u kterých je nutné řešit 
dopady pandemie, intenzivní zapojování dobrovolníků. 
Cíle projektu jsou: 1. udržitelný rozvoj a zkvalitňování 
plnohodnotného trávení volného času a nových 
volnočasových příležitostí pro děti a mládež, 2. příprava 
a realizace konceptu inovativních aktivit ušitých na míru 
pro děti a mládež potýkající se s dopady pandemie 
Covid-19, především neformálně vzdělávací aktivity pro 
neorganizované děti a mládež, které vychází ze 
zkušenosti z období květen - červen a říjen - prosinec 
2020, kdy byl zejména venkovní a bezkontaktní aktivity 
pilotně testovány, 3. participaci dětí a mládeže a 
spolupodílení se na inovativních projektech pro volný 
čas a neformální vzdělávání dětí a mládeže, 4. rozvoj 
kompetencí dětí a mládeže, 5. rozvoj spolupráce se 
školami, školskými zařízeními a s dalšími NNO s 
obdobnou cílovou skupinou pro vzájemné propojování, 
efektivitu a kvalitu rozvoje informovanosti, vzdělávání a 
volnočasového vyžití pro děti a mládež, zajištění 
individuální podpory 6. předcházení rizikového 
chopvání dětí a mládeže.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Projekt rozvíjí a navazuje na dlouhodobou, celoroční a 
pravidelnou činnost Hodiny H zaměřenou na nejširší 
spektrum dětí a mládeže, na vytváření kvalitní nabídky 
volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání, 
výchovy ke zdravému životnímu stylu a vzájemnému 
respektu. Projekt cílí na udržení, rozšíření a zkvalitnění 
nabídky s důrazem na inovaci a podporu pozitivního 
rozvoje dětí a mládeže a rozvoj kompetencí v 
souvislosti s dopady pandemie Covid-19.
Činnost Hodiny H v tomto projektu je rozdělena do 16 
oblastí.
Každý rok je činnost rozvíjena a sladována s aktuálními 
potřebami, zájmy a poptávce, iniciativám z řad dětí a 
mládeže. Hodina H je v podstatě prostorem pro 
nacházení cest k řešením, změnám, inovacím, které 
může sama cílová skupina přinést a ovlivnit tak 
společnost a dění v ní.
1. Volnočasové kluby a workshopy (pravidelné, každý 
týden): volnočasové aktivity, kluby s dlouhodobým a 
pravidelným zapojením pro organizovanou mládež, 
kluby pro neorganizovanou mládež: taneční klub, 
parkour, nový cirkus, jazykový, filmový, doučování, 
Hrajeme si s písničkou, Pátky pro výtvarné hrátky, 
Pátky pro anglické hrátky, Klub deskových her, 
Ochutnávka sportů, Veselá věda, kluby propojené s 
realizací VP projektu IROP Kombinované učebny, klub 
dobrovolníků (IT, řemesla), mezigenerační klub-zpět 
ke tradicím, čtenářský klub, anglické divadlo, kreativní 
klub, procházkový klub
2. Bezkontaktní venkovní aktivity (2/měsíc): aktuálně 
jsou součástí volnočasových klubů také outdoorové 
bezkontaktní tematické aktivity s vazbou na 
informovanost, rozvoj kompetencí, multisportovní 
přístup a objevování města Pelhřimov realizované 
prostřednictvím instrukcí, stanovišť a úkolů.
3. Pobytové a příměstské tábory navazující na 
pravidelnou a dlouhodobou činnost (3 turnusy: taneční, 
umělecký a jazykový)
4. Jednorázové akce: Logiáda (duben a říjen 2021), 
Pojďme si hrát (květen 2021), Kreativní dvorek (Region 
tančí (červen 2021), Pelhřimov švihá (červen 2021), 
Rozhýbejme Pelhřimov (září 2021), Vědecký den (říjen 
2021)
5. Neformální vzdělávání a osobní rozvoj (pravidelné 
aktivity každý měsíc)
6. Komunitní projekty (1 - 4/měsíc) - aktivity související 
mezinárodně významnými dny, oživením každodenního 
života (např. Den stromů, Den mytí rukou, Den 
laskavostí, Den dopisu kamarádovi), soutěže, výzvy - 
např. online taneční výzva, Ve víru kultury (podpora 
zapojení dětí a mládeže do kulturní a umělecké 
seberealizace)
7. Participace dětí a mládeže (pravidelná dlouhodobá 
činnost během celého roku) - podpora iniciativ dětí a 
mládeže, aktivní zapojení do dění v obcích
8. Volnočasové vzdělávací dny a vzdělávací programy 
na podporu znevýhodněných dětí a mládeže a řešení



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

1. Cílové skupiny pro rok 2021: 1. cca 4 000 dětí a 
mládeže z ORP Pelhřimov, z měst kraje Vysočina, z 
toho cca 1 000 dětí a mládeže zapojených do 
pravidelné činnosti. Cílová skupina jsou organizované i 
neorganizované děti a mládež. Součástí cílové skupiny 
jsou i děti a mládež z vyloučených lokalit, 
znevýhodněné děti a mládež, děti a mládež čelící 
dopadům pandemie Covid-19. 2. min. 200 podpořených 
dětí a mládeže prostřednictvím aktivit zmírňujících 
dopad pandemie Covid-19. 3. 30 mladých lidí zapojená 
do dobrovolnických aktivit specializujících se na 
mezigenerační podporu a solidaritu a cca 150 dětí 
přímo zapojených do pravidelných mezigeneračních 
aktivit v oblasti volnočasových aktivit. 4. v rámci 
propojování formálního a neformálního vzdělávání a 
spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti volného času dětí a 
mládeže se jedná o děti a mládež z více 30 škol.

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

1. 1. 2021 -31. 12. 2021
Jednorázové akce: Logiáda (duben a říjen 2021), 
Pojďme si hrát (květen 2021), Kreativní dvorek (Region 
tančí (červen 2021), Pelhřimov švihá (červen 2021), 
Rozhýbejme Pelhřimov (září 2021), Vědecký den (říjen 
2021)



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Hodina H zaměřuje svou pravidelnou a dlouhodobou 
činnost na co nejširší spektrum dětí a mládeže, na 
vytváření nabídky volnočasových činností a aktivit pro 
organizované a neorganizované děti a mládež, které 
napomáhají jejich osobnostnímu rozvoji: neformální 
vzdělávání dětí a mládeže, propojení s formálním 
vzděláváním a zvýšení efektivity vzdělávání dětí a 
mládeže. Hodina H působí v oblasti NFVjiž 19 let. 
Každoročně svou činnost rozšiřuje, zkvalitňuje a 
reaguje na aktuální potřeby, dění a změny ve 
společnosti. Vytváří nabídku a realizuje volnočasové 
aktivity a neformální vzdělávání pro neorganizovanou i 
organizovanou mládež a děti, informační servis, 
mezinárodní i celostátní akce, zahraniční dobrovolnictví 
a stáže. Hodina H pořádá pravidelné aktivity, 
jednorázové akce, školící, semináře, festival 
vzdělávání, aktivity související s propojováním 
formálního a neformálního vzdělávání v praxi, MAP II, 
šablony pro neformální vzdělávání. Důležitým prvkem 
činnosti je vytváření podmínek pro rozvoj neformálního 
vzdělávání, rozvoj dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 
včetně ESC a Erasmus+, realizuje projekty a aktivity 
zaměřené na mezigenerační dialog a porozumění. 
Zaměřuje se na výchovně vzdělávací akce v oblasti 
participace, vzájemné kulturní i multikulturní tolerance, 
na mezinárodní spolupráci dětí a mládeže 
prostřednictvím programu Erasmus+ a ESC. Hodina H 
vytváří síť, v rámci které spolupracuje s MŠ, ZŠ a SŠ v 
8 krajích. Hodina H je společnost přátelská rodině a 
podporuje síťování v oblasti práce s dětmi a mládeží se 
službami souvisejícími. Hodina H má v současné době 
3 pobočné spolky. Provozuje vlastní webové stránky a 
weby k neformálnímu vzdělávání.

Hodina H má 3 zaměstnance a další externí 
spolupracovníky na DPP. Statutární zástupce a 2 
zaměstnanci mají VČ vzdělání a dlouholeté zkušenosti 
v oblasti práce s dětmi a mládeží, v této oblasti také 
působí jako školitelé. Všichni 3 zaměstnanci i statutární 
zástupce mají zkušenosti s organizací akcí místního, 
regionálního i mezinárodního charakteru. V Hodině H 
působí 30 českých dobrovolníků a každoročně 5-13 
zahraničních dobrovolníků Evropského sboru solidarity.

Hodina H má zkušenosti s realizací projektů v rámci 
Rozvojového fondu města Pelhřimov, Fond Vysočina, 
MŠMT, Erasmus+, Erasmus+ Sport, Evropský sbor 
solidarity, nadací a dalšíprogramů....................................



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 80 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 62,50 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 50 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 30 000 Kč 37,50 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 30 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH 8

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
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 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 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 (Uvedle seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je)



1 . Stručný popis naplnění specifických kritérií
2 .Doklad o právní subjektivitě
3 .Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů - viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí o 
poskytnutí dotace. Tyto náležitosti dokládají všechny právnické osoby.
4 . Podrobný položkový rozpočet

V Pelhřimově dne 5. 2. 2021

Mgr. Daniela Digitálně podepsa! Mgr.
Daniela Havlíčková

Havlíčková Datum: 2021.02.05 
20:54:46 +01'00'

Razítko, jménola a podpis/y 
statutárního 

zástupce/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 žádosti 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 jednání



PŘÍLOHA - Specifická kritéria pro Podprogram B Volný čas

a) dopad projektu na děti a mládež (bodové rozpětí 1-7)

Klíčovou částí projektu je dlouhodobá a pravidelné činnost volnočasových klubů a neformálně 
vzdělávacích aktivit na pravidelné bázi s důrazem na rozvoj kompetencí. Důležitou cílovou 
skupinou jsou vedle organizovaných dětí a mládeže také neorganizované děti a mládež, 
znevýhodněné děti a mládež . Akce jsou určené širokému spektru a veřejnosti. Jednorázové 
akce jsou provázány s dlouhodobou a pravidelnou činností, současně jsou také motivačně 
adresovány veřejnosti a nabízí také prostor pro individuální podporu a informovanost.

b) časový rozsah projektu (bodové rozpětí 0-7)

Projekt probíhá od 1. 1. do 31. 12. 2021. Zahrnuje volnočasové kluby, které se konají od 
pondělí do pátku, tj. 2 - 5-krát týdně a jednorázové volnočasové aktivity 1 - 3-krát měsíčně. 
Každý volnočasový klub probíhá 1 -krát týdně.
Dlouhodobé a pravidelné aktivity jsou provázány s jednorázovými akcemi, které jsou 
prostorem pro prezentaci činnosti a výstupů volnočasových klubů a příležitostí si vyzkoušet 
aktivity, jsou takém odměnou pro účastníky pravidelných aktivit ve formě doprovodného 
programu a vytvořením nových příležitostí a aktivního plnohodnotného trávení volného času 
pro veřejnost.
Příměstské tábory a workshopy jsou určeny dětem a mládeží s hlubším zájmem a rozvoj, také 
těm, kteří nemají možnost se účastnit pravidelně volnočasových klubů.
Akce jsou doplněny online nástroji, soutěžemi a výzvami otevřenými všem dětem a mládeži.

c) součástí projektu je pobytová akce (volnočasový tábor) navazující na pravidelnou 
činnost (bodové rozpětí 0-4)

Jednotlivé kluby vyúsťují v pobytový tábor, příměstské tábory a několikadenní workshopy, 
které jsou tematicky zaměřeny nebo je jejich náplň zaměřena na konkrétní aktivitu.

Příklad: taneční klub - 2 5-ti denní soustředění a pobytový taneční tábor (1 týdenní)

d) rozložení rozpočtu projektu (bodové rozpětí 0-5)

Rozpočet projektu je zaměřen převážně na celoroční volnočasovou činnost, struktura rozpočtu 
je rozdělena mezi materiál potřebný pro účastníky aktivit, pro fungování pravidelné a 
dlouhodbé volnočasové činnosti s dětmi a mládeží a dětmi a mládeží, služby související 
s volnočasovými aktivitami a také souvisejícími akcemi pro širší spektrum dětí a mládeže.

e) zkušenosti žadatele s realizaci podobných projektů (bodové rozpětí 0-3)

Žadatel pracuje s dětmi a mládeží 19 let, organizace a tým pracovníků i dobrovolníků 
organizace má bohaté zkušenosti s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, realizací 
projektů a projektovým managementem na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.



Projekt v oblasti volného času v Kraji Vysočina a za podpory Fondu Vysočiny realizoval již 
v předchozích letech.

Práce s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, informovanosti dětí a mládeže, 
neformálního vzdělávání dětí a mládeže již 19 let a tato oblast je klíčovou prioritou a tradicí 
v činnosti Hodiny H.

Hodina H - Centrum volního času je dlouhodobý projekt s dlouhou tradicí a je každoročně 
rozvíjen o nové prvky, které reagují na potřeby a zájem dětí a mládeže, otevírá také prostor 
jejich iniciativě a seberealizaci.

f) význam projektu z hlediska zapojení cílových skupin (bodové rozpětí 0-4)

Projekt zahrnuje celoroční dlouhodobou činnost zaměřenou na účelného aktivní a 
plnohodnotné trávení volného času dětí a mládeže, rozmanitost s důrazem na prvek 
neformálního vzdělávání. Projekt se skládá z několika hlavních částí: pravidelné volnočasové 
aktivity, volnočasové aktivity ve smyslu jednorázových aktivit pro děti a mládež s důrazem na 
neorganizovanou mládeže, bytové a příměstské tábory, aktivity související s aktuální Co vid- 
situací v oblasti vzdělávání a volného času a se snižováním dopadů pandemie, inovativní 
projekty a aktivity, jejichž součástí je stálá volnočasové nabídka a příležitosti a individuální 
podpora dětí a mládeže.
Rok 2020 vnesl do činnosti Hodiny H a oblasti volnočasových aktivit nové přístupy, flexibilitu 
v kombinaci a online prostředím a nabídce dětem a mládeži.
Pravidelné aktivity jsou otevřeny všem bez jakéhokoli rozdílu a děti a mládež se mohou 
zapojovat nepravidelně.
Projekt tak vytváří bezpečné prostředí pro děti z různého zázemí, s různými předpoklady, 
zájmy i talentem.



Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet projektu včetně zdrojů financování

Druh nákladu Celkem
Finanční 

prostředky 
žadatele

Dotace

1. Cestovné, ubytování a strava 10 000 7 000 3 000
Ubytování a strava 10 000 7 000 3 000

2. Materiálové náklady, z toho: 30 000 14 000 16 000
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby, čistící prostředky 10 000 6 000 4 000
Propagační a informační materiály 10 000 6 000 4 000
Ostatní sportovní a herní vybavení 10 000 2 000 8 000

3. Služby a ostatní provozní náklady, z toho: 35 000 7 000 28 000
Ostatní - ozvučení, kopírování a tisk, pronájem vybavení na aktivity + viz 
specifikace níže

35 000 7 000 28 000

4. Nájemné a operativní pronájem 5 000 2 000 3 000
VÝDAJE CELKEM 80 000 30 000 50 000

Zdroje financování projektu:
Dotace z Kraje 50 000,-
Vlastní zdroje 10 000,
Dotace - místní samospráva 10 000,-
Dotace - ESC, Erasmus+ 10 000,-

Specifikace položek rozpočtu: Položky a jejich odůvodnění

Ubytování a strava (mio žadatele, zaměstnanců žadatele)
• strava a ubytování pro účastníky klubů, příměstských táborů a workshopů

Materiálové náklady
• spotřeba materiálu: papíry, kancelářské potřeby, náplně do tiskárny, barevné 

papíry, flipchartové papíry, pastelky, fixy, lepidla, materiál pro umělecké a 
kreativní aktivity

• propagační materiály: zajištění informovanosti a zviditelnění projektu (letáky, 
propagační předměty pro účastníky související také se sounáležitostí dětí a 
mládeže k projektu)

• ostatní - technické materiálové vybavení nezbytné pro zajištění aktivit projektu 
nepatřící do kancelářských potřeb, odměny pro účastníky, herní a sportovní 
vybavení na aktivity

Služby
• ostatní: kopírování a tisk, servisní služby - ozvučení, služby spojené se 

zajištěním doprovodného programu a vybavením por aktivity, pronájmem 
vybavení a zajištěním asistence a proškolením

Nájemné
• nájem prostor pro workshopy a jednorázové volnočasové akce (tělocvična a 

další odpovídající prostory)

/X / y A.. g/V Pelhřimově, dne 5. 2. 2021 ....... "" " )
Mgr, Daniela Havlíčková

Statutární zástupce Hodiny H


