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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“) 

(FV02792.0010)

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

Junák * český skaut, středisko Luka nad Jihlavou, z. s.
se sídlem: Na Balkáně 250, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČO: 61737411
zastoupen: Bc. Markétou Brestovskou, vedoucí střediska
(dále jen “Příjemce’*)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2501770512/2010

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Skauting nás baví“, 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 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 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 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 Cl. 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 FV02792.0010",

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 nejpozději 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.fondvysocíny.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.), jejich úhradu a zaúčtování,

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

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

ČI. 9
Kontrola

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

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

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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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-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-wsocina.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.

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 (69‘a4.......... dne 29.7.202 / v Jihlavě dne 18.080202.....

-n * UM
Bc. Markéta Brestovská 

vedoucí střediska

Pé,.... .... ....
/RNPy. Jan Břížďala 

člen rady kraje

Junák - český skaut.
středisko Luka ned Jhlavou, z, a.
Na Balkan 250
58822 Luka nad Jihlavou 
10:61737411.*, 6. 614.03 (3)
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DORUČENO OSOBNĚ

Kraj vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z FONDU VYSOČINY

KUJIP01E21Y2
Evidenční Číslo (žádáte! nevyplňuje) FV02792.0 0fo

Kód elektronické žádosti (po 
finálnim vypínání žádosti kliknte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

geze*2
2#22228222822

28**854**K28¥***#E2E36#2552/822*558;52555789 $8905*5#*888228*;2ts8g8855*****,$25265g38aac#8Ssa 
8386224**s+*SSÁaKe22ts*85282888#*558299g*53 
36.2* •s‘22z5 3d “-254A 234r88#87282212kae5ia& *825432,5*22

Název programu

Název projektu

SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021 ________

Skauting nás baví

Podprogram Volný čas

IČO: 61737411

Přesný název Junák - český skaut, středisko Luka 
nad Jihlavou, z. s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Na Balkáně 250

Obec: Luka nad Jihlavou

PSČ: 58822

Sídlo pošty: Luka nad Jihlavou

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2501770512/2010

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Bc.

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

Příjmení: Brestovská

Funkce: vedoucí střediska

Statutární zástupce žadatele
V pnpadě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Tomáš

Příjmení: Plován

Funkce: zástupce vedoucího střediska



Statutární zástupce žadatele 
V pnpadě. kdy pro právní úkon 
podání žádostí Je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Markéta

Příjmení: Brestovská

Email: brestma@gmail.com

Tel: 730819633

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci)

Přesný název:

IČO:

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)

Mikroregion Loučko, Luka nad Jihlavou

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k padání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

0 členství v našem středisku je zájem mezi dětmi i 
mládeží. Pro tak různorodou skupinu členů, dívek i 
chlapců chceme nabízet odpovídající a zajímavé 
naplnění volného času odpovídající naplnění 
výchovných cílů Junáka. Aktivity se snažíme členit 
podle věku a přirozeného zájmu dětí. K tomu patří i 
účast a dobrá reprezentace regionu na regionálních i 
celorepublikových akcích. Našim členům nabízíme 
nejen volnočasové ale i sportovní vyžití (lyžařský kurz, 
vodácký kurz, stanování), stejně jako rukodělné dílny 
(pedig, drátkování). Naše aktivity chceme mít finančně 
zabezpečeny tak, aby byly dostupné všem členům. 
Zájem roste i o akce, které pořádáme pro veřejnost. I 
tyto chceme kvalitně zabezpečit a nabídnout tím dětem 
a mládeži z loučka smysluplné využití volného času.



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

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

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

Naším cílem je udržet stávající dobré podmínky pro 
kvalitní využití volného času pro děti v našem 
mikroregionu. Nabízet stále různorodou činnost a 
rozvíjet v dětech již zmiňované kompetence. Nabídnout 
dětem možnost kvalitně reprezentovat region na 
závodech a soutěžích. Dále chceme budovat dobré 
vztahy a obcí a místními spolky. Mládeži umožňujme 
účast na vzdělávacích akcích akreditovaných v rámci 
MŠMT, které mohou některým z nich posloužit i v 
profesním životě. S dětmi bychom se dále chtěli 
věnovat vodním sportům a doplnit všem vedoucím 
odpovídající vzdělání. Více viz plán akcí příloha č. 5.

Naší primární skupinou jsou členové sdružení od 5 do 
15 let V roli rádců se na činnosti střediska podílí 
skupina mládeže do 18 let. Účastní se přípravy činnosti 
mladších dětí a zároveň jsou jim nabízeny aktivity 
odpovídající jejích věku (kanoistika, mezinárodní 
skautské setkání). Máme několikaletou dobrou 
zkušenost s integrací dětí s handicapem, což vede k 
lepšímu porozumění ze strany dětí intaktních a 
posilování vazeb dětí s handicapem v obci. Vzhledem k 
rozrůstající se členské základně jsme schopni pořádat 
zajímavé akce pro veřejnost. Ty jsou zaměřeny na 
rodiny s dětmi, náctileté i širokou veřejnost.
Hlavním cílem sdružení je vychovávat děti a mládež k 
zodpovědnosti za sebe, své zdraví i prostředí kolem 
nich. Naše aktivity posilují schopnost pracovat v týmu a 
jsou postaveny na morálních základech. Smysluplným 
využitím volného času děti a mládeže naplňujeme 
preventivní funkci vůči sociálně patologickým jevům. 

't.1.2021 -31.12.2021



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

S dětmi pracují vedoucí, kteří mají potřebné vzdělání, v 
rámci profese či skautské organizace. Také mají 
potřebné sportovní kurzy. Na všech akcích je přítomen 
zdravotník. Vedoucí se dětem věnují ve svém volném 
čase a bez nároku na finanční odměnu. Stejně jako děti 
platí členské příspěvky a hradí náklady spojené s 
pořádáním tábora i víkendových akcí. Máme 
dostatečné personální zabezpečení a to nám umožňuje 
pořádat akce pro veřejnost a také skautská setkání 
okresního a krajského rozsahu.

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 Kč ,00 %

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

Spoluúčast žadatele 30 000 Kč 37,50 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

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

8. Plátcovstvi 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 plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

§žadatel není plátcem DPH

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 



stétnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu. Správě sociálního
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni 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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

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

1. Specifická kritéria
2. Doklad o právní subjektivitě
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Rozpis nákladů
5. Plán akcí

242
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V Lukách nad Jihlavou dne 20.1.2021
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
" yýzyy 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 č. 1

Specifická kritéria

a) Činnost je soustavná a pravidelná. V rámci našeho střediska nabízíme různorodý 

program pro děti od pěti let do dospělosti. Naše činnost je zaměřena na morální, 
citový i tělesný vývoj dítěte v zodpovědného mladého člověka. V našem středisku se 
snažíme o posilování kladných vazeb mezi dětmi, velkou roli hraje kamarádství. 
Pomáháme dětem objevovat krásy okolí bydliště i regionu.

Naše činnost je z části také zaměřena směrem k neorganizovaným dětem a mládeži. 
Některé akce pořádáme se zaměřením pro celé rodiny. Cílem takto zaměřených akcí 
je posílení komunitního života v obci a mikroregionu.

Pořádáme i akce pro -náctileté, jejíž cílem je povzbudit k zdravému a aktivnímu 
trávení volného času.

Jsme členy největší organizace pro děti a mládež v ČR. Zapojujeme se i do akcí 

pořádaných v rámci okresu, kraje nebo celé republiky.

Lanové překážky pro mladší členy orientace v terénu



Vodácký výcvik výroba dešťové hole

Spolupráce při běžných činnostech první místo - Čajová plavba



Závod Tři jezy chystání lanových aktivit

b) Naše činnost je pravidelná a celoroční. Máme devět družin (skupina cca 10ti dětí), 
z toho dvě ve Vysokých Studnicích, Každý týden probíhají pravidelné po družinách 
(celkem 9 schůzek za týden), zaměřené programově podle věku a zájmu dětí. 
Zahrnují aktivity sportovní i edukační, kreativní činnosti, aktivity sloužící k rozvoji 
sociálních dovedností. Ani v nouzovém stavu jsme neztratili kontakt s členy. Schůzky 
probíhaly částečně online, částečně byl nachystán program venku tak, aby se ho děti 
mohly účastnit s rodiči a aktivně trávili Čas v přírodě.

Na schůzky navazují jednodenní i víkendové akce, pořádané cca 2x do měsíce. Jsou 
zaměřeny na poznávání historických i přírodních zajímavostí regionu i vzdálenějších 
míst.

Veškerá činnost se děje zážitkovou formou.

Výprava chlapců lyžařské soustředění



Pro mládež připravujeme pravidelné vzdělávací aktivity či vícedenní putování, letos je 
v plánu sjezd některé z našich řek. Mohou se také zúčastnit setkání pořádaných 
v rámci okresu nebo celorepublikových. Středisko pomáhá lidem také v začátcích 
profesního života (projekty zaměřené na budoucí profesi)

Členka našeho střediska - výherce zakázky - grafika odborek pro skauty a skautky 

z celé republiky

Pivo trochu jinak putování mládeže



■ s. 29 4-. ***" w 
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Noční roverská hra stavba babylonské věže

Pravidelná činnost našeho střediska je celoročně doplňována o jednorázové aktivity 
pro širokou veřejnost. Přestože v roce 2020 nám nebylo dopřáno tyto akce pořádat, 
doufáme v příznivější situaci a možnost uspořádat alespoň některé z plánovaných.

c) Celoroční pravidelná činnost vrcholí 14 denním stanovým táborem. I přes nejistou 
situaci letos proběhly tábory dva. V letošním roce doufáme, že proběhnou už tábory 
tři. Program táborů je motivován vždy celotáborovou hrou, která rozvíjí dovednosti 
získané během roku. Na táboře je dostatek kvalifikovaných vedoucích.

Duchovno pro zájemce táborová hra - egypt



Chystání hry nástup

netradiční rozcvičkaZdravověda

Výlet na kolech

d) Rozpočet projektu je výhradně zaměřen na celoroční pravidelnou činnost střediska. Z 
projektu bychom chtěli financovat náklady spojené se zajištěním tábora, sportovních 
a poznávacích aktivit tak, abychom umožnili našim členům se jich zúčastnit.

Veškeré organizační i programové zajištění poskytují vedoucí bez nároku na finanční 
odměnu ve svém volném Čase či dovolených. Stejně jako děti platí členské příspěvky i 
úhradu za tábor či vydání spojené s ostatními akcemi.



Drobné práce na údržbě klubovny a okolí probíhají v rámci brigád, stejně jako údržba 
táborového vybavení (podsady, lodě). Těchto brigád se účastní členové i vedoucí dle 
svých možností a také rodiče a příznivci našeho sdružení.

Bourání tábora každý pomáhá dle svých si!

e) Naše středisko bylo obnoveno po listopadu 1989 a od té doby nepřetržitě pracuje s 
dětmi a mládeží. Počet členů v posledních letech má vzrůstající tendenci. Převážnou 
část členů tvoří děti a mládež do 18 let.

Drakiáda pro veřejnost živý betlém



Zajištění lanových aktivit - skautský podzim



f) Našim členům a široké veřejnosti se snažíme nabídnout atraktivní a rozmanitou 
škálu outdoorových aktivit, které jsou v tuto dobu trendové. Mezi ně například patří 
nízké a vysoké lanové překážky, vodní sporty, základy orientace a přežití v přírodě.

Znalosti a dovednosti u nás děti získávají formou prožitku. Mladí lidé se učí 
spolupracovat a kreativně řešit dlouhodobější projekty (akce pro veřejnost, 
mezioddílová setkáni). Učí se jednat s úřady i veřejností Sdružení jim zase nabízí nové 
aktivity přiměřené věku.

Výprava pro 15+ příprava vysokých překážek

g)Naše aktivity vedou mimo jiné k propagaci naší činností v rámci městysu a celého 
mikroregionu Loučko,

Spolupracujeme s místním Sokolem, Charitou, ZŠ, farností Podílíme se na kulturním 

životě obce účastí na vystoupeních či pořádáním vlastních kulturních programů. Naše 
akce pro veřejnost jsou prezentovány v Louckém zpravodaji a na webových stránkách 

našeho střediska, www.orka.skauting.cz

Zapojujeme se také do dobrovolnické činnosti. Dospělí členové střediska se 
v průběhu roku účastnili pomoci seniorům přes organizaci Elpida, učili a doučovali 
děti, které nemohli chodit do školy, pomáhali v nemocnici, na jaře Šili roušky pro DPS 
v Lukách a DD Lesnov.



Rukodělné dílny pro veřejnost



Příloha 5

Akce pro veřejnost 2021

leden * Tříkrálová sbírka ve Vysokých Studnicích a v Jihlavě, v Lukách nad Jihlavou, Bítovčicích, 
Otíně (spolupráce s Charitou Jihlava) - proběhl pouze roznos pokladniček

březen - rukodělná dílna - enkaustika
- Klub deskových her

Duben - čarodějnice a cyklistická jízda zručnosti ve Studnicích(spolupráce s místními hasiči, obcí 
a dalšími v rámci MA21)

- rukodělná dílna - velikonoční pomlázky
- Čistá Vysočina - okolí Luk nad Jihlavou a Vysokých Studnic

květen - výprava do Kostelního Vydři (v sobotu dopoledne brigáda pro klášter - spolupráce s řádem 
Karmelitánů)

- Outdoorové odpoledne pro děti a mládež - základy vodáctví, lanové překážky (u příležitosti 
farního dne v Lukách)

- Čajová plavba - účast na krajské vodácké soutěži

září - rybolov u Vysokých Studnic (spolupráce s místním spolkem Pampeliška)
- drakiáda a sportovní odpoledne ve Vysokých Studnicích (spolupráce s místními hasiči, obcí a 

dalšími v rámci MA21)
~ Strategická hra v ulicích - Luka nad Jihlavou - pro rodiny s dětmi
- Přes Tri jezy - účast na celorepublikovém vodáckém závodě

Říjen - klub deskových her
Večerní hra pro náctileté
Křížem krážem - účast na celorepublikovém závodě

Listopad - řemeslný jarmark - kulturní program, kreativní dílny a občerstvení - akce v Lukách pro 
celý mikroregion Loučko ve spolupráci s místními řemeslníky, spolky, ZŠ, Charitou

prosinec - stavba betléma v kostele ve Vysokých Studnicích (spolupráce s farností Vysoké 
Studnice)

- Živý Betlém - kulturní program ve spoluprácí s farností Luka nad Jihlavou
- roznášíme Betlémské světlo starým lidem ve Vysokých Studnicích, Lukách nad Jihlavou, 

DPS Luka nad Jihlavou a na Oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnici Jihlava



Akce pro členy 2021

leden - Činnost pozastavena, schůzky probíhali online, pro členy nachystány venkovní aktivity

Únor - činnost pozastavena, schůzky probíhají online

Březen - Vítání jara

Rukodělné dílny

Duben - Výprava na kolech

Čistá Vysočina

Květen -Výprava Kostelní Vydří

Čajová plavba - krajský vodácký závod

Červen - Výprava na tábořiště

Závěrečný oheň + slaňování

Červenec-Tábory -7-18 let - 3 turnusy - Zadní Pouště, Podyjí

Příměstský tábor - Vysoké Studnice

Srpen - sjezd Vltavy

Účast mládeže na vzdělávacím kurzu - celorepublikové setkání pro 16-18

Září - Brigáda klubovna

Tři jezy - celorepublikový vodácký závod

Křížem krážem - celorepublikový závod zaměřený na vlastivědu

Říjen - Vícedenní výprava

Zdravotnický kurz - účast

Listopad - rukodělné dílny

Florbalový turnaj

Šifrovací hra po Třebíči

Prosinec - Živý Betlém

Vánoční výprava

Světlo z Betléma

Každý týden schůzky dle rozpisu, každá v trvání 2 hodin - celkem 9 schůzek každý týden



Příloha č. 4

Podrobný položkový rozpis nákladů

a) drobný spotřební materiál pro potřeby střediska - 10 000,-

b) drobný hmotný majetek - 25 000,- (sportovní a táborové vybavení)

c)pronájem tábořiště - 16 000,-

d) odměny, prezentace - 8 000,-

e) ubytováni na vícedenních akcích, dovoz materiálu na tyto akce - 8 000,-

f) nákup potravin na vícedenní akce, tábor, výbava lékárny - 13 000,-

Zdroje financování

Členské příspěvky a příspěvky na Činnost

Platba táborů - cca 70.000

Jistina na účtu

Dotace MŠMT, dary


