
KUJIP01E2090

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“)

(FV02792.0006)

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

ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.
se sídlem: Ledečská 3028, 58001 Havlíčkův Brod
IČO: 22731181
zastoupen: Janem Kopeckým, předsedou Výboru ČFOKK a Ing. Markem Machem, 
místopředsedou Výboru ČFOKK
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2700945901/2010

, ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „POHYBOVÉ AKTIVITY ČFOKK 2021 PRO DĚTI 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.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst.
1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotací 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 55 600 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 89,93 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 10,07 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 5 600 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 
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jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 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)
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
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 díouhodobý 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, 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 
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projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02792.0006",

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 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.), 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 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.

5



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

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

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-wsocina.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-wsocina.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-wsocina.cz,

- v případě, zeje 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.

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 

6



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.

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

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

V J i hlavě dne . 06.. 06,. Z021

/ RNDr/Jan Břížďala 
člen rady kraje

Ing. Marek Mach 
místopředseda Výboru ČFOKK
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601 KUJIXP1GTLUI
KUJI 6623/2021

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva
Odesílatel el. podání: ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO. z.s., Ledečská 3028, 

58001 Havlíčkův Brod

10 OS odesílatele: pa4znu3

Datum podání: 25.01.2021 19:26:12
Věc: Fond Vysočiny, Program "SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS”

Seznam el. souborů: zadost_d otace_Č F OKK.pdf;,
formular_250_2000sb_pravnicke_osoby_mimo_obce_ČFOKK.pdf;
Popis_projektu_2021_Sportujeme.pdf; Potvrzeni_vedeni__uctu__2700945901.pdf;
Rozpočet_Sportujeme_a_volný_čas_2021 .pdf; vypis_482203.pdf;
T extová_zpráva. PDF

Počet přiloh dokumentu: 6
Příjemcelzpracovatel podání: Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Identifikátor el. podáni: KUJIOC2EX5MX
Předmět el. podání: Fond Vysočiny, Program "SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS"

Datum doručení el. podání: 25.01.2021 19:26:12
Datum zpracování el. podání: 26.01.2021 07:02:33
Výsledek zpracování el. podání: podání přijato
Přiděleno útvaru MV: Odbor školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném časovém razítku
Datová zpráva ds_865834342.zfo
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-vnitřni časové razítko: Platný
Podrobnosti ověření: OK

Datum ověření: 26.01.2021 07:02:34
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 6;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 14.09.2020 12:55:07 - 23.10.2026 12:55:07
Výsledek ověření-podpis a vnitřní Časové razítko: Platný

Podrobností ověření: OK
Datum ověření: 26.01.2021 07:02:34
Držitel použitého certifikátu: CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo vnitra 

České republiky;ondrej.menousek@mvcr.cz

Platnost použitého certifikátu od-do: 21.08.2020 09:43:02 - 10.09.2021 09:43:02
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 26.01.2021 07:02:34
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority

Platnost použitého certifikátu od-do: 14.09.2020 12:54:28 - 23.10.2026 12:54:28
Dokument zadost_dotace_ČFOKK.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE

Příloha formular_250_2000sb_pravnicke_osoby_mimo_obce_ČFOKK.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE

Příloha Popis_projektu_2021_Sportujeme.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha Potvrzeni_vedeni_uctu_2700945901.pdf
Uznávaný elektronický podpis: ■ ANO
Výsledek ověření-vnitřní podpis: Neplatný
Podrobnosti ověření: Certifikační autorita - certifikát nenalezen
Datum ověření: 26.01.2021 07:02:42



Držitel použitého certifikátu: CZ;Fio banka, a.s.;FIO
Platnost použitého certifikátu od-do: 15.01.2018 15:37:49 -13.01.2028 15:37:49

Příloha Rozpočet_Sportujeme_a_volný_čas_2021.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha vypis_482203.pdf
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-vnitřní podpis: Platný
Podrobnosti ověření: OK
Datum ověření: 26.01.2021 07:02:46
Držitel použitého certifikátu: CZ;ISVR, ISSM, ISESF Česká republika - Krajský soud v Hradci Králové; Krajský 

soud v Hradci Králové;podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 23.11.2020 09:45:41 - 13.12.2021 09:45:41

Příloha Textová_zpráva.PDF
Uznávaný elektronický podpis: NE



Kraj Vysočina

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) /02742 cco(
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádostí klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

4398*20,*2***3“M** :",wo7 
FV027921430322j-*-p2;2ps,,8k

■. *- :■ i 1 . . 2* ."i, 23 -*, i: , : ■■■; ■" *..7: : ;. • « ■: ’ ■ :
MSs15ke-e**m**s-3**4sn*bio(:65-**8**-w*,**89*** a*8*As.***Ssaf--é**esr-.9*c*ns!23**2-5;,***8P/*93****e*/-*4**#-12/*-**2,1

Název programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

Název projektu POHYBOVÉ AKTIVITY ČFOKK 2021 PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

Podprogram Sportujeme

IČO: 22731181

Přesný název: ČESKÁ FEDERACE OKINAWA 
KARATE A KOBUDO, z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Ledečská 3028

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Sídlo pošty: Havlíčkův Brod

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700945901/2021

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení: Kopecký

Funkce; předseda

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádosti Je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce. '



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Jan

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kopecký

osoba projektu) Email: sensei@shuri-te.cz

Tel.: 608764647

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)

Většina pořádaných akcí bude probíhat na území Kraje 
Vysočina v obci Havlíčkův Brod. Akce, na kterých se 
budou členové ČFOKK účastnit budou probíhat ve 
Středočeském a Pardubickém kraji a také v zahraničí.

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište 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...

ČFOKK je národní sportovní organizace se zaměřením 
na bojové umění (Okinawa Karate a Kobudo). Většina 
členské základny tvoří děti a mládež, pro které má 
ČFOKK potřebu zabezpečit financování aktivit, a to 
pořádaných samotnou ČFOKK, tak i účast na akcích 
pořádaných tzv. bratrskými zahraničními organizacemi, 
kde členové ČFOKK reprezentují Českou republiku, 
kraj i město.



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)

Obsahem projektu je zabezpečit roční „sezónu“ 
pohybových aktivit v Okinawa Karate a Kobudo. Jedná 
se o sérii tréninkových soustředění a soutěží pro děti, 
dorost, mládež a juniory. Poměrná část z počtu soutěží 
bude pořádána ČFOKK na území Kraje Vysočina (Havl. 
Brod), kde se zúčastní reprezentanti z dalších měst a 
ze zahraničí. U dalších soutěží se jedná o účast na 
soutěžích mimo Kraj Vysočina nebo mimo ČR. 
Tréninková soustředění budou probíhat ve městě Havl. 
Brod. Jedná se 3 tréninkové soustředění (1 x jarní, 1x 
letní, 1x podzimní) a 5 soutěží.
Realizací projektu by mělo být dosaženo zdokonalování 
trénovanosti členů ČFOKK a následně zhodnocení 
úrovně a stavu trénovanosti v podmínkách soutěží u 
účastníků soutěží a turnajů, které jsou obsahem tohoto 
projektu. Dále by projekt měl zaujmout svými úspěchy 
veřejnost, a to za účelem rozšíření členské základny.

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

Členové ČFOKK:
-Věkové kategorie: děti, mládež, junioři 
- Trenéři výše uvedených
Projekt pomůže rozvoji celkové úrovně výše uvedených 
věkových kategorií v oblasti bojových umění 
(dovednosti, kondice, psychické a morální vlastnosti). 
Cílem je zabezpečit reprezentování města, kraje a 
země reprezentujících členů ČFOKK. Dále vést tyto 
členy (děti, mládež, juniory) k tomuto poslání tak, aby v 
dospělosti byli konkurenčně-schopni na mistrovství 
světa.

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

Časový rozsah projektu je od měsíce ledna 2021 do 
prosince 2021.
Přípravná fáze projektu:
- Zpracování projektu: 8.1. - 5.2.2021
- Příprava dokumentace: 6.2. - 31.3.2021
- Plánování: 1.3.-31.3.2021
Fáze realizace projektu:
- Registrace na jednotlivé akce (soutěže a soustředění) 
- Průběh jednotlivých turnajů a soustředění (termíny 
budou stanoveny podle situace dané nařízením vlády v 
souvislosti s covid)
- Vyhodnocení jednotlivých turnajů - výsledkové listiny 
Fáze vyhodnocení projektu:
- Účetnictví nákladů
- Vyhodnocení dotace
Upřesnění termínů - viz. příloha „Popis projektu“



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

Realizující subjekt projektu je ČFOKK, která pořádá 
soutěže a turnaje od roku 2013. Některé z nich byly v 
minulosti financovány nebo spolufinancovány dotacemi 
poskytnutými Krajem Vysočina. ČFOKK je také 
několika letým příjemce dotací MŠMT na podporu 
sportovních svazů a dotací Repre. Soutěže jsou určeny 
pro členy ČFOKK. V případě pořádání mezinárodních 
akcí se mohou účastnit závodníci z dalších členských 
zemí WOF (nadřízená mezinárodní organizace). 
Organizační úkony vedoucí k naplnění projektu: 
pravidelné tréninky v mateřských dojo (klubech, 
oddílech), účast na tréninkových soustředěních, školení 
rozhodčích, semináře pro trenéry, pořízení ocenění 
(medaile, poháry, diplomy), zabezpečit nájmy 
soutěžních prostor, zabezpečit občerstvení pro 
účastníky turnajů a soustředění, zabezpečit 
zdravotnický dozor, zabezpečit dopravu a ubytování na 
místa soutěží a soustředění, pořízení týmových 
reprezentačních oděvních doplňků (trička apod.), 
pořízení tréninkového vybavení a pomůcek, zajistit 
hygienická opatření.

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 55 600 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 89,93 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

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

Spoluúčast žadatele 5 600 Kč 10,07 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 5 600 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 g

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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

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

1) Popis projektu (specifických kritérií)
2) Rozpočet (rozpis nákladů projektu)
3) Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
4) Výpis z veřejného rejstříku

V Havl. Brodě dne 14.1.2021
Razítko, jmýol a podpis/y 

stfutáfního
zástupe* tupců 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
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Program na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

PROJEKT: 
„POHYBOVĚ AKTIVITY ČFOKK 2021 PRO DĚTI A MLÁDEŽ^

Poskytovatel dotace: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Žadatel dotace: Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, Ledečská 3028, 580 01 Havl. Brod

Manager projektu: Jan Kopecký

Ekonom projektu: Ing. Pavel Vacek

Logistika projektu: Josef Landsman

Specifická kritéria projektu

a) Dopad projektu na děti a mládež
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež pro které ČFOKK má potřebu zabezpečit financování 
soutěží, turnajů a tréninkových soustředění pořádaných samotnou ČFOKK v průběhu celého 
kalendářního roku. Dále pak i účast na akcích pořádaných zahraničními organizacemi sdruženými 
v nadřízené mezinárodní organizaci WOF jako ČFOKK, kde reprezentují Českou republiku, kraj i 
město. Výše uvedené aktivity vychází z pravidelných tréninků (2-3x týdně) členů ČFOKK v průběhu 
celého roku ve svých mateřských dojo (klubech, oddílech) v ČR. Účelem realizace projektu je také 
rozšíření členské základny po stránce kvalitativní i po stránce kvantitativní napříč ČR.

b) Časová náročnost projektu
Jedná se o celoroční projekt na kalendářní rok 2021 obsahující sérii soutěží a tréninkových soustředění 
pro děti a mládež, které navazují na pravidelné tréninky (2-3x týdně) v mateřských dojo (klubech, 
oddílech, školách). ČFOKK má na rok 2021 v plánu 7 soutěží a min. 3 centrální soustředění.

c) Součástí projektu je sportovní soustředění navazující na pravidelnou činnost
Tréninková soustředění jsou stěžejní součástí projektu. V roce 2021 jsou naplánovány tyto tréninková 
soustředění v uvedeném rozsahu:

Jarní centrální soustředění ČFOKK: 13.-14.3.2021
Letní centrální soustředění ČFOKK: 3.-10.7.2021
Podzimní centrální soustředění ČFOKK: 28.-30.10.2021

Havl. Brod 
Havl. Brod 
Havl. Brod
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d) Rozložení rozpočtu projektu
Rozpočet je zaměřen na celoroční činnost tělocvičných aktivit dětí a mládeže. Týká se nákladů na 
tréninková soustředění a soutěže, které navazují na pravidelnou tréninkovou činnost. V rozpočtu je 
obsaženo: nájmy tréninkových prostor, ocenění (medaile, diplomy), zdravotnické zabezpečení, 
cestovní náhrady na soutěže a soustředění, ubytování v místě konání soutěží a soustředění, tréninkové 
vybavení, startovně, občerstvení na soutěžích a soustředěních, sportovní a reprezentační oblečení, 
hygienické a zdravotnické zařízení, odměny trenérů.
Plánovaný rozpočet - viz. příloha: Rozpočet

e) Účast na soutěžích/závodech registrovaných sportovním svazem v daném sportu
Účast na soutěžích, která je obsahem projektu se týká soutěží pořádaných národním svazem (ČFOKK) 
nebo partnerským zahraničním svazem, se kterým jsou sdruženy v nadřízené mezinárodní organizaci 
WOF. Soutěžní disciplíny vyžadují po závodnících prokázat kondiční schopnosti, specifické i 
nespecifické dovednosti.

f) Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů
ČFOKK pravidelně pracuje s dětmi a mládeží od začátku svého vzniku, a to jak na pravidelných 
trénincích, tak i pořádaných soustředěních, seminářích, soutěžích a turnajích od roku 2012. Mezi další 
realizované projekty patří reprezentace na MS v Okinawa karate a kobudo od roku 2013, pořádání 
mezinárodních stáží pod vedením světových odborníků od roku 2012, aj. Některé z výše uvedených 
projektů byly v minulosti financovány nebo spolufinancovány dotacemi poskytnutými Krajem 
Vysočina. ČFOKK je několika letým příjemcem dotací MŠMT na podporu sportovních svazů a dotací 
Repre.

Popis projektu

a) Informace o žadateli/příjemci dotace
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo (dále též ČFOKK) oficiálně v České republice zastupuje 
mezinárodní organizaci World Oshu-kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation (dále 
též WOF), jejíž zakladatel, prezident a hlavní instruktor - okinawský velmistr Kenyu Chinen v 70. 
letech 20. století odešel z rodné Okinawy do Evropy, aby šířil původní okinawské bojové umění, 
okinawskou kulturu, morální a etické hodnoty nejen v Evropě, ale i v dalších mimoevropských 
zemích. V těchto aspektech na území České republiky pokračuje Česká federace Okinawa Karate a 
Kobudo, kterou vede přímý student výše zmíněného velmistra Chinena - sensei Jan Kopecký.
Cílem ČFOKK šíření a rozvoj původního okinawského karate a kobudo, které je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, bez rozdílu pohlaví, tělesných dispozic a dovedností. Zároveň je cílem vycvičení a 
vzdělání instruktorů za účelem další výuky v dalších členských subjektech, nových členů zejména 
dětského a mládežnického věku, kteří budou reprezentovat své města a Českou republiku na národních 
a mezinárodních soutěžích a dalších akcích a v současné době představují cca 80% členské základny.

Okinawské karate a kobudo není jednostranná sportovní aktivita zaměřená pouze na sportovní výkon, 
ale jde o „bojové umění“. Tento pojem znamená, že jde o komplexnost dovedností, tradice a filozofie. 
V našem případě se jedná nejenom o boj beze zbraně, ale i s tradičními zbraněmi. Jde o ucelený 
systém bojových technik, který vyžaduje dlouhodobý a náročný trénink, a to nejen fyzický ale i 
mentální.
Pro naší hlavní cílovou skupinu (děti a mládež) je pak nabývání těchto dovedností velmi důležité, 
neboť je následně mohou velmi úspěšně uplatňovat i ve svém soukromém či profesním životě. Stávají 
se z nich lidé, kteří si do života přináší vnitřně integrovanou osobnost založenou na disciplinovanosti, 
spolehlivosti, ohleduplnosti, vychovanou s respektem k autoritám a morálním zásadám, a kteří 
dokážou v klidu a rozvážně zvládat krizové a nebezpečné situace.
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b) Sociáině-psychologické aspekty projektu
Realizace projektu zajistí smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, uspokojení jejich potřeb s 
aktivním stylem života, motivaci k rozvoji fyzické a dušení kondice, prevenci proti sociálně 
patologickým jevům, rozvoj morálně-volních vlastností, uplatnění a seberealizace osob z řad trenérů, 
rozhodčích a pořadatelského týmu.
Aktivity obsažené v projektu, ale i další činnost pořádaná ČFOKK je v rámci možností genderově 
vyvážená, neboť jejími členy, cvičenci, závodníky, trenéry i rozhodčími jsou nejen muži, ale i ženy. 
Na soutěžích jsou stanoveny také kategorie mužské i ženské, a to v každé věkové kategorii.
Realizace projektu zajistí smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, uspokojení jejich potřeb s 
aktivním stylem života, motivaci k rozvoji fyzické a dušení kondice, prevenci proti sociálně 
patologickým jevům, rozvoj morálně-volních vlastností, uplatnění a seberealizace osob z řad trenérů, 
rozhodčích a pořadatelského týmu.
Aktivity obsažené v projektu, ale i další činnost pořádaná ČFOKK je v rámci možností genderově 
vyvážená, neboť jejími členy, cvičenci, závodníky, trenéry i rozhodčími jsou nejen muži, ale i ženy. 
Na soutěžích jsou stanoveny také kategorie mužské i ženské, a to v každé věkové kategorii.

V Havlíčkově Brodě, dne 12. ledna 2021

Zpracovatel proiýKtu

Jan KopeckMsgdamgbg" 
předseda ČFOKK/ A 
tel:+420 608 794 69% 
email: senseigshu-te.cz
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ČESKÁ FEDERACE OWAWA KARATE A (08070 z.S
sídlo: Ledečská 3028, 58001 Havlíčkův Brod, IČO: 22731181, DIČ: Cz22731181 

datová schránka: pa4znu3, bank, účet: 2700945901/2010, web: www.shuri-te.cz

ROZPOČET DOTACE SPORTUJEME 2021

poznámkyplánovaná cena financovánoDruh výdaje

SLUŽBY A POPLATKYa 4,2, ' 20*, u -,le,1, ,2#*, 1 -- ř< ‘.Agit,“.lg,7.is"2 -**2.0,523;
‘.‘u • ■ . -,5- . ’-l'.! ---.Aš.. _ -,*! : t.”i" _

Nájmy soutěžních a tréninkových prostor 6 500 Kč z dotace
Zdravotnické zabezpečení turnajů 500 Kč z dotace
Cestovní náhrady - turnaje a soustředění 5 000 Kč z dotace
Ubytování - turnaje a soustředění 0 Kč z dotace
Startovně 1 000 Kč z dotace
Občerstvení - turnaje a soustředění 9 000 Kč z dotace

MATERIÁL A MAJETEK V; .. ;
"tre"en22"hme"2z

' s 2- : .* ,22 g. . .... . .a .. ■ ■. ■: , : zs, .eu . a 3363s: aa a. : ý 22. 2.2

Sportovní a reprezentační oblečeni 1 000 Kč z dotace
Tréninkové vybavení 5 000 Kč z dotace
Hygienické prostředky 2 000 Kč z dotace
Ocenění (medaile, diplomy,poháry) 5 600 Kč příjemcem (ČFOKK)

55 600 Kč

MZDY 2.. .8 .2 v'. .1 "1. 1 - • 3 - . ' *‘ is. • . ■ ; , •7 31 ■

Trenéři 18 000 Kč ................

Rozhodčí 2 000 Kč -----

CELKEM;


