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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“) 

(FV02792.0122)

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

SK Telč, z.s.
se sídlem: Tyršova 393, Telč-Podolí, 588 56 Telč
IČO: 00566985
zastoupen: Dahoslavem Feitem, ředitelem a Lukášem Dvořáčkem, předsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1463497329/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst.

1



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.

Čí. 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 56 500 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 88,5 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % . _ 11,5 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 6 500 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 poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve
ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

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

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky, 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) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, časomíra, ozvučení zápasů, 

propagace, webové prezentace - nikoliv připojení k internetu, doprava, ubytování 
a stravování, startovně, nákup vstupenek),

j) nájemné,
k) cestovné, jízdné,
I) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
m) 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, ve znění pozdějších 
předpisů.

ČI, 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
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 FV02792.0122“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní dané, 
(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 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.fondvvsociny.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 ČI. 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.), jejích 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.

ČI. 9
Kontrola

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

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

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti die ČI. 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/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/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-wsocina.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 
udržitelnost! stanovené v ČI. 11.

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

ČI. 11 
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 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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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

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 ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy 
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

7



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

V .............................. dne 0A..%..39A V Jihlavě dne

ředitel

"gakege9ý
/ RNÓr. Jan Břížďala 

/ člen rady kraje

7 
ó,

Lukáš Dvořáček 
předseda

O SK Telč, Z.S.
Tyršova 393 
588 56 Telč

IČO: 005 66 985
www.sktelc.cz
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadmei nevyplhujei

Kód elektronické žádosti (co 
finálním vyplnění žádosti kliknéte na

I FV02792.0122

waasxgzdsgggzgau4sgsacsrcaycašss4egesi2#2a5a3H*2ESS**8NNEs2ESkd**2A***NAe*,Msé*g***H***
„Ukheole 1 cid sa V«dilv Urittlaje,

Název programu

Název projektu

| SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

i Podpora sportovních aktivit děti a mládeže

Podprogram Sportujeme

IČO: 00566985

Identifikační údaje žadatele

Přesný název SKTelč.z.s.
""A ...........  -.......      -...............     -
Právní forma. Právnická osoba - nestátní neisková

organizace
...—... .... ......—-........ ......—....—..... ... -...—...-... ... - -
Ulice, Čp: Tyršova 393

Obec’ Telč

PSČ 58856

Sídlo posty: Telč

Název banky Česka spořitelna, a.s.

Číslo účtu 1463497329/0800

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pra právní úkon 
podání žádosti je nutné více osnlp 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Drahoslav

Příjmení: Feit

Funkce: ředitel

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti Je nutné více osob, 
uvědnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Lukáš

Příjmení: Dvořáček

Funkce: Předseda.... ............ .... ....... ... .. ............... ............ .............. :



/štatutárni 2,ástuu/ t*b
; v případe ^-dy 1-

1.....".................
) iméno, i...... ...—.. ... ... .........

i oudaui ďmcou ona •," 1*2 j Piijmeni
l. aveďnou $# vnocury •T •/ó0y

j Funkce:

3 .
: Jmen0.

.................................................................................

.................... ... ■............
laroslav

Žádost zpracoval (kontaktní : Pájmeni: Švec

osoba projektu)
;
i Email svec.jaroslav@seznam.cz

í Tel: 736538737

1 Přesný název:
Indentifikačni údaje '..........
zřizovatele (vyplní jen žadatel, i . ............

! pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

1. Lokalizace projektu
U/vedte v jaké obc/ bude pro/eki 
reabzQváii (náz&v obce včetně 
okresu): v případě, že bude 
realizace ptujekiu probíhat na 
území vice obcí, lek je vypište 
nebo v případě dopadu on větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okms, 
celý krop

blazev DAiiky

Cislo učili:

Telč, mikroregion Telčsko



i

2. Oduvodněni projektu a jeho 
cile

! Popište cd vác k podání žádost
í vede; jaká je výchozí siUjace, jaký 

probíěm chcete vyřešit, cú tie) 
chcete dosah coul jaké /sac che 
pi'ojekh.1 • co chcete depsít, 
zkvahtnit...

1

Přediožené ádosi řeší aktivity ti význemných oddi i 
SK Telč Jde o hokejový oddi, fotbalový oddi a oddi j 
ston iho tenisu SK Tekč Všechny oddily koncepné a j 

dlouhodobě pracují & dětmi a mldeži, Piodožené i 
zadost je tedy především zaměens na posileni 1
zapojeni děti a mládeže do spodové ich aktvit, j
propagace sportu.

A, Odůvadněni aktivit projakti hokejového oddílu SK 
Telč '

Hokejový oddi SK felč má jako jednu z priorit své 
činnosti péči o déti a mládež. Vzhledem k dobrým j 
výsledkům a zkušenostem pro tuto činnost se stává 1 
stěžejnim centrem výchovy mladých hokejisto v širším I 
okolí. S vybudovánini nového zimního stadionu v Telčí ) 
(rok 2015) získal oddíl potřebné zázemí, což se i
odrazilo ve velkém zájmu déti a mládeže o hokej v í
Telči. Členskou základnu tvoří téměř 100 děti a 
mládeže.

B. Odůvodnění aktivit projektu Fotbalového oddílu SK 
Telč
Fotbalový oddíl SK Telč má jako jednu z priorit své 
činnosti péči o děti a mládež. Vzhledem k dobrým 
výsledkům a zkušenostem pro tuto činnost se stává 
přirozeným centrem výchovy mladých fotbalistů v 
mikroregionti Telčsko. Spolupráce s okolními oddíly při 
výchově dětí a mládeže je další prioritou oddílu. Oddíl 
se každoročně účastní nej různějších žákovských 
turnajů a samozřejmě také je sám pořadatelem. 
Členskou základnu tvoři 90 dětí a mládeže.

C. Odůvodněni aktivit projoktu oddílu stolnlha temsti 
SK Telč
Obdobné jako hokejový a fotbalový oddíl má i oddíl 
stolniho tenisu SK Telč dlouholet zkušenosti se : 
systematickou prací $ dětmi a mládeží. Členskou i 
základnu v současně době tvoří více než 40 déti a j 
(mládeže. Výkonnost mladých stolních tenistů v Telči j 
neustále stoupá, což dokládají výrazné úspěchy v I 
(posledních letech. Činnosti a aktivity oddill SK Telč j 
stězejnim způsobem ovlivňuji rozvoj mládežnického j 
sportu nejen v regionu Telčsko, ale vzhledem k i
významu realizovaných mládežnických akcí a j
vzhledem k úspěchům mladých sportovců na 
republikové úrovni máji pozitivní dopad na celý kraj ( 
Vysočina. Limitujícím faktorem jsou samozřejmě j 
finanční prostředky, V návaznosti na základní podmínky 
grantového programu Sportujeme a Volný čas 2021 
(tedy možnost předloženi pouze jedné žádosti za SK 
Telč) se zástupci všech oddílů spojili a ve spolupráci 
vytvořili tuto žádost, jejímž společným cílem je podpořit 
sportovní aktivity dětí a mládeže a aktivně přispět k

_celkové propagaci sportu u dětí a mládeže. __ ____



3, Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obs&ěom pr(:^ekttjs co chcete 
ponzavai, budovab vytepsovat, 
organteovat atp.: vjakém 
mnoz&tvt a focsaku - uveďte 
raktaduí paratneiry (kchk,
čeho)

• kvalitneni pOdminek pre 107V0) a i o* ďe) 
pravidelnýoh trénink deti s mnládee
• ast déli a mládeže ne turnajich, raprezentace sta 
- propagace činnosti oddilu u nemenšich déti, aktivni 
fa na ha o zapojeni dti do sportovhe *ivola a 
sporovnich aktivi

USPofdan tumnaje

IAktiMity fótbalového oddilu SK Telc jenž jsou součási 
této žádosti tvoři:
- zkvalitněla podmínek pro rozvoj a rozšíření 
pravidelných tréninků děti a mládeže v letním i zimnim 
období (hala)
• účast děti a mládeže na tumnajich, reprezentace msta
• propagace činnosti oddilui o nejmenišich dti, aktivni 
snaha o zapojení dětí do sportovního života'a 
sportovních aktivit

■ uspořdáni lurnaje žáku

Aktivity oddilu stolního terasu SK [elč, jenž jsou 
součásti této žádosti Ivon:
- zkvalitněni podmínek pro rozvoj a rozšíeni 
pravidelných tréninků dětí a mládeže,
• účast mladých stol note nisových naději na tumajich v
ČR, ’ '

v návaznosti na celoroční Činnost v období prázdnin 
uspořdáni sportovního soustředění mladých stolních 
tenistů



4. Cílové skupiny projektu
Popište komL realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mii pro ně 
konkr&ini přinos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

/, (* akurginy pn akiivity dtimdtva.- kejavym 
oddilem SK Telč:
Bicek! je umcen 1u d6ti n 116, 4x6 $4; do (2*mnaut 
let lettná 40 c registrovene i i’esiwan ira 
hoke: v kategoriích iuladi yhhpirev*a :inih přípravka, 
mladi k.ég starší # dorosi,
! / á i ;i a d o ro *: ho k 8 (Né i i o ; ic :i 11 i 5 R ; í .. 0 {k i o k ejo V ý 
uddit SK lelč.V současné době $, 1n/2u1je 1áryě; 1G0 cěti 
k mládee ve věku do 18 leh
• 1 Kréd ane turnaje (Mužstva 7 cullo k/Hs Vysočina 
Uihomeravskéha a lihočeskéhe kraje!

B Cílové skupiny pro aktivity zajišťované fotbalovým 
oddtilem SK Tele:
Projekt je určen pro děti a mládež od šesti do osmnácti 
let. Jedná se o registrované i neregistrované hráče 
kopané v kategoriích mladší pfipravka, starší přípravka 
Imladši žáci, starší žáci a dorost.

Žáci a dorost fotbalového oddilu SK Telč (Fotbalový 
boddil sdružuje 90 dětí a mládeže do 18 let)
: Pořádané turnaje (Mužstva z celého kraje Vysočina a 
okoli(1 n užstvaz J i ti očesk šlí o kraj e, 1 čas. t cca 70dět a 
mládeže)

C. Cílové skupiny pro aktivity zajišťované oddílem 
stolního tenisu SK Telč:

■ Více než 40 mladých stolních tenistů z mikroregionu 
Telčsko (děti a mládež do 18 let) - členové oddílu 
stolního tenisu SK Telč: Pro dét ve sportovním oddíle je 
důležité vytvořit patřičné zázemí, umožnit návštěvy 
krajských, republikových a mezinárodních turnajů.
Chybějíci finanční prostředky brání dále intenzivněji 
roziovat a zkvalitňovat systematickou prací s dětmi a 
mládeží.
• Neorganizované děti a mládež v mikroregionu 
Telčsko: Při náboru nových hráčů v prvních měsících 
školniho roku se v herně stolního tenisu schází více 
než 20 nových nadějí. Realizací projektu dojde k 
možnost rozšířeni tréninků a tím i k možnosti výběru 
většiho počtu dětí.
j- Cca 20-30 děti a mládeže ve věku 7-18 let v rámci 
letního soustředěni, které bude pořádáno v návaznosti 
ina celoroční činnost oddílu
- Letního soustředěni se zúčastňují naše stolnotenisové 
naděje. Soustředění je vedeno zkušenými hráči a 
trenéry a je zaměřeno nejen na rozvoj stolnotenisových 
dovedností, ale důraz je kladen také na rozvoj sportovní 
yšestrannosti.



0ler0019gr6// ‘ediace 
projektu - začtek/ukončeni 
projektu
Pup/ste zanájeni o ukencetii 
^átíadnich realizačnkoh féri
pťD/ektu (napr. výběr dodavataie 
přípravné práce, vlasthi
apod.)' v případě organizace 
kuííurní/spodovní akce uveďic 
přesný termín íejiho konání; pokud 
ne/sou známy přesná d&ts. tak 
uveďte kalendářní měsíc

6. Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 
Popršle vaše zkušeností s 
realizací podobných akcí Pa bé 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel něho prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout 
aby projekt byl zrealizován' jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh píojektu

A Aktivity zajišťované lokejovým oddilern SK Tel. 
Na realizaci projektu se pndileji trenéři hokejového 
oddilu SK Telč, kteří maji odbornou kvalifikaci trenér B 
nebo C, ale i ostatní členové oddílu, kteří intenzivně 
pracuji s dětmi a mládeží.
Hokejový oddíl SK Telč má významné zkušenosti s 
pořádáním rzných akci a turnaj. Hokejový oddíl má 
(rovněž zkušenosti s čerpáním podpory z Fondu 
Mysočiny. případně i MSMT

'i
B Aktivity zaji8lované fotbalovým oddílem SK lelČ 
NNa realizací projektu se podílejí funkcionáři a trenéři 
fotbalových družstev SK Telč, kteří mají odbornou 
kvalifikaci trenér B nebo C, ale i ostatní členové oddílu, 
kteří intenzivně pracuji s dětmi a mládeži. Fotbalový 
oddil SK Telč má významné zkušenosti s pořádáním 
rzných akci a turnajů Fotbalový oddíl má rovněž 
zkušenosti s čerpáním podpory z Fondu Vysočiny.

c. Aktivity zajišťované oddílem stolního tenisu SK Telč: 
Oddi stolního tenisu SK Telč se dlouhodobé věnuje 
aktivni prácí s mládeží. Každoročně jsou pořádány 
turnaje ve stolním tenise v mládežnických i dospělých 
kategoriích. Na organizaci projektu se budou podílet 
členové oddílu stolního tenisu, kteří mají potřebnou 
trenérskou a třídu a dostatečné zkušenosti v dané 
(oblasti. Oddíl stolního tenisu má dlouholeté zkušenosti 
S pořádáním významných sportovních akcí. Oddíl 
(stolního tenisu byl se svým projektem úspěšný již v 
prámci Fondu Vysočiny v grantových programech Sport 
pro všechny 2003, 2004 a 2006. Dáte se oddíl stolního 
tenisu také úspěšně zúčastnil programu Jednorázové 
akce, kde pravidelně čerpá podporu na realizovaných 
sportovních akcí. V posledních letech se pravidelně 
účastníme grantového programu Fondu Vysočina 
Sportujeme, obdržené prostředky jsme vždy vyúčtovali 
v souladu s podmínkami programu.SK Telč každoročně 
se účastní dotačního programu MŠMT (NSA) - Můj



j Celkové nklady r^ i
| projekt i

56 500 K i i }■ .. .....)
100,00

• .

( Požadovaná výše ! 

i dotace 50 000
í Kč í

i I
aa,s

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří fuohou uplstmi

i ;
i zfol0/nVe912/1/ i
I datace : 1 Kč j ,00

.....

odpočet DPH na vstnpm se -.... ■■■■■■■■■ - -..—... ř -.......... .
náklady uvádějí bez DPH. Ostatni 
žadatelé uvádějí náklady včetně

i ■. tona 628,, í

{ dotace i 50 000
I
i Kč !| ; 100,00 i V

DPH. —.—.... . ... .. .. ....... "... - ......... —t .........—...... :.......

částky uvádějte v celých KČ ' Spoluúčast žadatele i
-........---.... .—....... ........!

6 500 j KČ i
I :"---- T. .  :

11,50 %

3 - z toho investiční j i Kč í
i

00spoluúčast ;
í - z totio n&ícvesiíčni i

j spoínúSast j
.j..... ......... ...........     I.

e 500
Í Kč |

100,00 a n

: 8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou vanantu) 
}----- -- ———--------- ---- -- ----------------— — •—- —• ......- —..............-  —........-... - j —-
! žadatel je plátcem DPH a U zdanitelných plnění přijatých v souvislost s ...
i financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ;
t.......- -.....—.. -——......... ......... ......—........---.. ... -- ..... ...... —... - —.... -... — _ ... .. ........... . .. -

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

žadatel není plátcem DPH i L

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

10. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obci, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za zévazky vůči 
státníme rozpočtu se považují závazky vůči fínančuíniu úřadu Správě sociálního 
zabezpečeni. zdt&vQlnim pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí. Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydlem a Státní fond dopravní 
infrastruktury)
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte
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podmínek uvedených v bodě 11 Výzvy k př&dkiádóiů projektů

- žádost ie podepsána všemi s‘áíidárnúm zástupci, jejíchž podpisy jsou nutné pro
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Příloha č. 1 Stručný ooois naplnění specifických kritérii

a) dopad projektu na děti a mládež (bodové rozpětí 0-7)

Projekt je zaměřen na děti a mládež, působí na cílený rozvoj jejich tělesné zdatnosti. 
Zahrnuje pravidelné tréninky, soutěže, závody a turnaje navazující na celoroční činnost 
pro organizované i neorganizované děti a mládež. Projekt má dopad v republikovém 
měřítku.
Předložený projekt je zcela zaměřený na děti a mládež. Aktivity realizované ať již 
hokejovým oddílem, fotbalovým oddílem či oddílem stolního tenisu přispěji k rozvoji a 
propagaci sportu u dětí a mládeže. Projekt je zaměřen na celoroční činnost oddílů 
směrem k dětem a mládeži. Samozřejmosti jsou pravidelné tréninky dětí (3x týdně) 
v různých věkových kategoriích. Nechybí akce, které navazují na celoroční činnost, jako 
jsou pořádané turnaje či pořádané sportovní soustředění pro mladé stolnotenisové 
naděje. Součástí projektu jsou návštěvy sportovních akcí/turnajů v kraji i mimo něj, Např. 
hráči oddílu stolního tenisu SK Telč se pravidelně a úspěšné účastní republikových 
mistrovství a ve svých kategoriích patří k nej lepším hráčům v kraji Vysočina, ale i v rámci 
republikového srovnání. Tedy zcela jistě má projekt dopad v republikovém měřítku.

b) Časová náročnost projektu (bodové rozpětí 1-6)
Projekt je zaměřen na činnost trvající více jak 8 měsíců. Tréninkový pián zahrnuje 
pravidelné tréninky 2krát a vícekrát týdně a aktivity navazujícíma celoroční činnost 
(závody, zápasy, turnaje, soustředění,).
Projekt bude realizován leden 2021 - prosince 2021. Tedy 12 měsíců, kdy budou 
probíhat pravidelné tréninky min. 2x týdně v různých věkových kategoriích. Nechybí 
akce, které navazují na celoroční činnost jako jsou pořádané turnaje či pořádané 
sportovní soustředění pro mladé stolnotenisové naděje, které proběhne v září 2021.

c) součástí projektu je sportovní soustředění (nikoliv volnočasový tábor) navazující 
na pravidelnou činnost (bodové rozpětí 0-3)
Součástí projektu je alespoň jedno sportovní soustředění navazující na celoroční činnost 
v rozmezí 3 a více po sobě následujících dnů.

Součástí žádostí je zajištění sportovního soustředění, které naváže na pravidelnou 
celoroční činnost a aktivity dětí a mládeže. Soustředění bude určené pro mladé 
stolnotenisové naděje. Délka soustředění —4 dny.



d) rozložení rozpočtu projektu (bodové rozpětí 0*6)
Rozpočet projektu je převážné zaměřen na celoroční sportovní činnost.

Projekt výhradně řeší náklady na celoroční sportovní činnost - nájmy, cestovné, 
uspořádání navazujících turnajů či navazujícího soustředěni na celoroční činnost.

e) účast na soutěžíchizávodech registrovaných sportovním svazem v daném sportu 
(bodové rozpětí 0-4)
Samozřejmostí je aktivní účast na soutěžích/závodech registrovaných sportovním 
svazem.
Vše je součástí projektu. Tedy účast na turnajích, účast v různých soutěžích pořádaných 
sportovními svazy apod. Vše v návazností na tréninkový proces v průběhu celého roku.

f) zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů (bodové rozpětí 0-4)
Žadatel pracuje s mládeží déle než 2 roky a sportovní projekty organizuje pravidelně a 
tradičně.
Jak hokejový oddíl, fotbalový oddíl, tak i oddíl stolního tenisu SK Telč pracuje s mládeží 
dlouhodobě v řádu desítek let. Naprostá samozřejmost je rovněž dlouhodobá organizace 
sportovních projektů a akcí směrem k dětem a mládeži,

A. Aktivity zajišťované hokejovým oddílem SK Telč,
Na realizaci projektu se podílejí funkcionáři a trenéři hokejových družstev SK Telč, kteří 
mají odbornou kvalifikaci trenér B nebo C, ale i ostatní členové oddílu, kteří intenzivně 
pracují s dětmi a mládeži.
Hokejový oddíl SK Telč má významné zkušenosti s pořádáním různých akcí a turnajů. 
Hokejový oddíl má rovněž zkušenosti s čerpáním podpory z Fondu Vysočiny.

B. Aktivity zajišťované fotbalovým oddílem SK Telč:
Na realizaci projektu se podílejí funkcionáři a trenéři fotbalových družstev SK Telč, kteří 
mají odbornou kvalifikaci trenér B nebo C, ale i ostatní členové oddílu, kteří intenzivně 
pracují s dětmi a mládeží.
Fotbalový oddíl SK Telč má významné zkušenosti s pořádáním různých akcí a turnajů. 
Fotbalový oddíl má rovněž zkušenosti s čerpáním podpory z Fondu Vysočiny.

C. Aktivity zajišťované oddílem stolního tenisu SK Telč:
Oddíl stolního tenisu SK Telč se dlouhodobě věnuje aktivní práci s mládeží. Každoročně 
jsou pořádány turnaje ve stolním tenise v mládežnických i dospělých kategoriích. Na 
organizaci projektu se budou podílet členové oddílu stolního tenisu, kteří mají potřebnou 
trenérskou třídu a dostatečné zkušenosti v dané oblasti.



Oddil stolního tenisu má dlouholeté zkušenosti s pořádáním významných sportovních 
akcí. V roce 2021 uspořádá již 37. ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár města 
Telče", 22. ročník letního fotbalového turnaje „O pohár Františka Němce“ a 28. ročník 
vánoční turnaje v malé kopané. Všechny turnaje probíhají za účasti sportovců z celé ČR. 
Jedná se o jedny z nej masovějších turnajů v malé kopané, resp. ve stolním tenise 
v mikroregionu Telčsko.



-fakow rozpočet projektu:

Aktivity realizované hokejovým oddílem SK Telč 20 300 Kč
Aktivity realizované fotbalovým oddílem SK Telč 16 800 Kč
Aktivity realizované oddílem stolního tenisu SK Telč 19 400 Kč
Celkové náklady 56 500 Kč

Podíl SK Telč 6 500,00 Kč
Dotace z Fondu Vysočiny 50 000,00 Kč



aktivit realizovaných hokejovým oddílem SK Telč

aw o Ní 7 w Cena
Náklady na tréninky détí a mládeže - nájem zimního stadionu 10 000 Kč
Drobné materiálové náklady: nákup materiálu pro tréninky, ceny 
do dětských soutěži probíhající v rámci tréninků aj

1 000 Kč

Cestovné turnaje 4 500 Kč
Celkem 15 500 Kč

2, Uspořádáni turnaje mládeže v Telči

Položka .. . Cena
Pronájem zimního stadionu 4 000 Kč
Ceny pro vítěze 800 Kč
Celkem 4 800 Kč

Hokejový oddíl celkem 20 300 Kč



^zpočet aktivit realizovaných fotbalovým oddílem SK Telč

é tréninky dětíí a materiálové ná
Roložka 2222622_ '..... Cena
Njem - fotbalové Šatny 5 000 Kč
Nájem - sportovní hala (zimní tréninky) 
Drobné materiálové náklady: nákup materiálu 
pro tréninky, ceny do dětských soutěží 
probihající v rámci tréninků aj

2 000 Kč

1 500 Kč

Cestovné turnaje 6 000 Kč
Celkem 14 500 Kč

2. Uspořádání haiového turnaje mládeže v Telči

Položka." 7' Cena
Pronájem sportovní hala 1 500 Kč
Ceny pro vítěze 800 Kč
Celkem 2 300 Kč

Fotbalový oddíl celkem 16 800 Kč



& Rozpočet aktivit realizovaných oddílem stolního tenisu SK Telč

1. Provozní a materiálové náklady — pravidelné tréninky dětí
Položka •' ' • • Cena
Pronájem herny stolního tenisu 2 500 Kč

Drobné materiálové náklady: nákup materiálu pro 
tréninky, ceny do dětských soutěží probíhající v rámci 
tréninků aj.

1 100 Kč

Celkem 3 600 Kč

2, Účast dětí na sportovních akcích v kraji, ČR i v zahraničí
Položka ■■ ■■ • Cena
Cestovné 2 500 Kč

Celkem 2 600 Kč

4. Uspořádáni sportovního soustředění - v návaznosti na celoroční činnost
Položka *2 2 : :■ ■' '' , ■ ■ Cena
Ubytování 3 600 Kč
Stravování 4 500 Kč
Cestovné 4 000 Kč
Ostatní materiálové náklady (přihlášky, diplomy, 
míčky, ceny do soutěži apod.)

1 200 Kč

Celkem 13 300 Kč

Oddíl stolního tenisu celkem 19 400 Kč


