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FOND VYSOČINY 
PROGRAM „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

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") 

(IDFV02810,0016)

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

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
se sídlem: Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
IČO: 72076658
zastoupen: Ing. Alenou Jandovou, ředitelkou příspěvkové organizace
(dále jen “Příjemce”) 

bankovní spojení a číslo účtu obce Město Chotěboř - zřizovatele: 94-6016521/0710, Česká 
národní banka (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Mažoretky Bella Junior Chotěboř na světě“ blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).
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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) 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 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 21 444 Kč
Výše dotace v Kč 10 000 Kč
Výše dotace v % 46,63 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 53,37 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 11 444 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 
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k předkládání projektů (tj. 50 %), 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. 4

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 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 30. 11. 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,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky),
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i) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje VČ. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem,

j) poplatky za vstupní víza do cizích zemí.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup ostatních služeb (doprava do místa konání mistrovství a zpět, ubytování, 

startovně na mistrovství),
b) služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění (pouze pojištění účastníků 

mistrovství),
c) cestovné,
d) pohoštění, občerstvení, potraviny.

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, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02810.0016“,

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 
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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.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 13. 12. 2021. 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 prokazující 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 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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.

ČI. 10
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.
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2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 

který je ke stažení na www.kr~vysocina.cz/publicita) na místě přístupném veřejnosti 
(např. informační vývěska Příjemce, místo u vstupu do sídla Příjemce apod.)

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

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr~vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu.

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

ČI. 11 
Udržitelnost projektu 

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12 
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.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail: benes.z@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 s tím, 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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 11. 2021 
usnesením č. 1943/33/2021/RK.

i/ Ing. Alena Jandová 
řéditelka příspěvkové organizace

JI.: 1- »5< :
L„4•bvČ i

■ Tyr ‘9 793. 30% 0t CFTřo-R 
tel • í 5220 o. 1C:920 3 58
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

i Evidenční číslo (Zadatel nevyotňuje) j

i Kód elektronické žádosti (po
3 finálnim vyplněni žádosti klikněte na 
‘ Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

i ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 
í 2021

| Mažoretky Bella Junior Chotěboř na světě

■ Název programu

I Název projektu
i................................................................................... 11čO: 72076658

f

í
! Přesný název Junior - dům dětí a mládeže,
i středisko volného času. Chotěboř,
i Tyršova 793
í
i Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo
I státu
... ....... , waa — .

। Identifikační údaje žadatele : Ulice, čp: Tyršova 793

Obec: Chotěboř-. ... . _ - . . .í

i

PSČ: 58301
----------—--------------------------- ------ -- ---- ---- --- --------........ .. . ............. .................. .

Sídlo pošty: Chotěboř

...............-.....................-... ■......... ......... . „

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu1 43-8449270277/0100

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

Titul: Ing.

Jméno: Alena

Přijmeni: Jandová
■ " "" .............................."... 1 ...... ■

Funkce: ředitelka organizace

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

Titut
Jméno:

Příjmení:

Funkce:



r

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

I Titul

[ Jméno:

( Příjmení:

| Funkce:

j Jméno: Alena

i Žádost zpracoval (kontaktní j Příjmení: Jandová
| osoba projektu) । Email: jandova@ddmchotebor.cz
i 
!.. ..................... . . ..

Tel: 569626638

j Indentifikačni údaje
i zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název: Město Chotěboř ■

ICO: 00267538 (
í pokud je příspěvkovou 
(organizací zřizovanou obci)

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-6016521/0100
* ..... ..........
Í 1, Lokalizace projektu
' Uveďte v jaké obci bude projekt 

realizován (název obce včetně
' okresu); v případě, že bude 

realizace projektu probíhat na 
území více obci, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uvedte vyšší administrativní 
jednotku (např, obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu se uskuteční 
ve dnech 22.10.-23.10,2021 v hlavním městě Praha.

!

N



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

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

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

Důvodem podáni žádosti je finanční zajištění účasti 
nominovaných děti z týmu Mažoretky Bella Junior 
Chotěboř. které se v letošním roce propracovali až na 
mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Úspěšně 
absolvovali některá z kvalifikačních kol, která probíhala 
ve 4 městech (Bělotin, Hradec nad Moravicí, Stochov a 
Chotěboř). Následně se konalo mistrovství ČR, kde 
tento tým získal krásná přední místa včetně nominaci 
na mistrovství světa. Veškeré startovně na tyto soutěže 
bylo hrazeno z prostředků organizace. Nominace na 
MS je velmi prestižní a byli bychom rádi, kdyby se děti 
mohly účastnit. Z důvodu finanční náročnosti žádáme 
Kraj Vysočina o příspěvek především na startovně a 
část ubytováni, zbývající část nákladů na ubytováni, 
dopravu a stravu pokryje organizace z vlastních zdrojů. 
Startovně tvoří skoro polovinu žádané částky a 
možnost ubytování je zajišťována přes agenturu, která 
spolupracuje s federací mažoretkového sportu, která 
mistrovství pořádá. Byla nám nabídnuta velmi dobrá 
cena v místě, které je hned vedle sportovní haly. 
Vzhledem k omezeným nabídkám v okolí a podobným 
cenovým relacím, jsme této nabídky využily. Děti si 
budou mocí mezi starty 
jít odpočinout na pokoj nebo navštívit blízké 
občerstvení, které je také v docházkové vzdálenosti. 
Cílem projektu je účast dětí z kroužku mažoretek. který 
se schází pod Juniorem, domem děti a mládeže, 
střediska volného času v Chotěboi. na mistrovství 
Isvěta v mažoretkovém sportu:
Kateiny Tvrdikové (baton seinor solo starší) 
pana Ondráčka (Flag senior solo, baton senior solo 
miadši, 2 baton senior solo mladší, pom-pom senior 
solo, baton senior duo-trio)
Markéty Adamové (Baton senior duo-trio)
Magdy Náhončikové (Flag junior solo). Dalším cílem je 
{zajištění trenérského zabezpečení, dohledu a podpory 
krenérkou Lenkou Ondráčkovou, která mažoretky 
dlouhodobě připravuje a je podporou celého týmu. 
Vybraní účastníci zájmového útvaru mažoretek Bella 
Junior Chotěboř z Junioru DDM-SV Chotěboř 
postoupili na MS v mažoretkovém sportu v Praze ve 
dnech 22.10.-23.10.2021. Tyto postupy probíhaly v 
měsíci září, kdy se soutěžící zúčastnili kvalifikačních kol 
a začátkem měsíce října, kdy proběhla dvě finálová 
kola v Radotín a Ostravě. Projekt bude řešit 
financování startovného, ubytování, stravy a dopravy 
nominovaných účastníků. Jedná se celkem o 4 
nominované v několika disciplínách a jednoho trenéra.

Cílová skupina je mládež rozdělena podle propozic do 
juniorské a seniorské kategorie, tzn. děti ve věku 13-17 
let.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začtek/ukončení

21,10.2021 odjezd trenérky a závodníků Jana 
Ondráčka, Magdy Náhončikové, Katky Tvrdikové a 
Markéty Adamové do místa konání soutěže, kde v 
odpoledních a večerních hodinách proběhnouprojektu

Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace

prostorové zkoušky a zároveň trénink na soutěžní dny. 
22.10.2021 v ranních hodinách registrace na soutěž a 
vlastní soutěž, v mezičase tréninky na druhý den.
23.10.2021 v ranních hodinách registrace na soutěž a 
vlastni soutěž.apod.); v případě organizace 

kultumí/sportovní akce uvedte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvedte kalendářní měsíc

Po soutěži ve večerních hodinách odjezd domu.



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

1

f
6, Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušeností s 

j reatízací podobných akci, jaké 
j máte zkušeností s realizaci 
I projektů (podáváni žádosti); kdo 
j bude projekt realizovat (přimo 
! žadatel nebo prostřednictvím

odborné firmy): jaké organizační 
| kroky budete muset podniknout, 
{ aby projekt byl zrealizován: jaké

povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

i

_..................................

Junior DDM-SVČ je Školské zařízeni zřizované městem 
Chotěboř. Dlouhodobě zde pracují 4 pedagogičtí, 3 
nepedagogičti pracovníci a početný lektorský sbor 
externistů.
Máme zkušeností s pořádáním akci od nejmenšich 
(workshopy. dilny...) až po velké s několika tisícovou 
účastí. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, akce pro 
rodiny s dětmi, divadelní představeni, výukové 
programy pro Školy, výtvarné dílny, zájezdy, koncerty. 
Pořádáme letní tábory, soustředěni, soutěže, přehlídky. 
Spolupracujeme s místními občanskými sdruženími, s 
městem, se školami, s okolními obcemi i řadou 
dobrovolníků.
Máme bohaté zkušenosti s tvorbou, vedením a realizací 
projektů. Realizovali jsme tyto projekty: 
MŠMT - Minimální preventivní programy.
1999-Klub volného času. NIDM. 2012-Náš Klub.
2000, 2001 - Romale čhave I, II.
Aisis:
2005, 2006, 2007 - Paragraf 11/55
Fond Vysočiny:
2002 - Setkávání aneb mámo, táto, pojďte si hrát.
2004, 2005. 2006, 2007. 2008 - Otevřená sportoviště. ;
2005 - Volný čas patří nám. Mezinárodní den dětí.
2006. 2008, 2012. 2013 - Regionální kultura.
2006. 2008, 2012 - Pohádkový les.
2008 - Mikulášská mašinka.
2012 - Rodina je pro nás 1.
2013 - Jdeme, přikladem-předcházime odpadům.
Rodiče a děti v Junioru leti. Babičko a dědo, pojďte s i 
námi do Junioru. Amare chave-naše děti. Noc 
alchymistů.
2014 - Prevence kriminality. Regionální kultura. Životní , 
prostředí.
2015-Adventní cesta, Juniorská 60, Prevence 
kriminality. Sportujeme.
2016 - Prevence kriminality, Regionální kultura. !
2017 - Regionální kultura, Jednorázové akce - |
Adventní cesta, Prevence kriminality - Amare chave. : 
2018 - Jednorázové akce - Mikulášská mašinka, I
Junior - brána pro děti a rodiče. i
2019 - Jednorázové akce - Mikulášská mašinka, ।
Mateřská centra, Účast na ME v Chorvatsku. Odpady a i 
ekologická výchova - Máme rádi přírodu. Postupové | 
soutěže a přehlídky - Kvalifikace na MČR v |
mažoretkovém sportu I
2020 - Mateřská centra j
2021 - Mateřská centra i

i



í......................................
j Celkové náklady na
| projekt " 444 ke 100,00 %

| Požadovaná výše 
dotace 10 000

h
46,63 %

7. Rozpočet projektu i - z toho investiční Kč ,00U žadatelů, kteří mohou uplatnit dotace %
odpočet DPH na vstupu, se ।__ — - — . - — --------
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.

j - z toho n&nvestíčni 
í dotace 10 000

í
Kč 100,00 %

| Spoluúčast žadatele 11 444 [Ke 53,37 %částky uvádějte v celých Kč

i - z toho investiční
! spoluúčast | Kč

1
"T.. —

1
j Kč

,00 %

| - z toho neinvestiční 
| spoluúčast 11 444 100,00

.......... __
%

8. Platcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí 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 dané z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášeni 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 čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizaci 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 fondf 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 neni 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 žádostí přikládáte a očíslujte 
jeá

Příloha č.1 - Výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz
Příloha č.2 - Doložení náležitosti dle zákona č 250/2000 Sb.
Příloha č.3 - Podrobný položkový rozpis uznatelných nákladů
Příloha ČA - Oficiální nominace potvrzená sportovním svazem
Příloha č.5 - Oficiální propozice mistrovství

v Chotbori dne 25.10.2021
Z . /A., /00077 

Razitko. jméno/a a podpis/y 
statutárního 

zástupce/zástupců žadatele



PŘÍLOHA 3

Položkový rozpis nákladů projektu
Název projektu: Mažoretky Bella Junior Chotěboř na světě

Název žadatele: Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného Času Chotěboř

Název položky
i

Částka v Kč !

Ubytování
... .. ...—..... ..... ................ |...  

( .. . 10400,- Kč

Startovně

i
................. . ....... .....

7000,- Kč

Strava 2834,- Kč

Doprava
i

1210,- j
CELKEM..... ............... ...... ............ — _ • 21444,-K8

Ing. Alena Jandová, ředitelkaVChotbo 25.10.2021



PŘÍLOHA 4

Česká federace mažoretkového sportu, z. s.

JUNIOR DDM-SVČ
Tyršova 793
583 01 Chotěboř "

Potvrzujeme tímto, že klub mažoretek BELLA Junior Chotěboř a jeho členové byli zařazeni 
do reprezentace na 8. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Praha (VIII. World 
Championship Majorettes Sport, Prague), které se konalo ve dnech 22. - 23.10.2021, ve 
sportovní hale Královka, Pod Královskou oborou, Praha-Bubeneč a byli součásti české 
výpravy,

Seznam startujících
Jan Ondráček, celkem pět startů (baton sólo senior mladší, 2baton sólo senior, flag sólo 
senior, pom sólo senior, baton duo-trio senior),
Markéta Adamová, jeden start (baton duo-trio senior).
Magda Náhončikové, jeden start (flag sólo junior),
Kateřina Tvrdí ková, jeden start (baton sólo senior starší)

Startovní a výsledkové listiny jsou zveřejněny na tomto odkaze: 
h&p;//ifms-majorettes. com/Wodd-c ham pion ship-majorette

Potvrzení se yvdáyá na vlastní žádost organizace Junior DDM-SVČ. IČ 72076658.

4., 17»
Marta Pavelková, 
Česká federace mažoretkového sportu, z.s. 
Mobil: 731440909
Www. m ajorettes cz

Česká federace mažoretkového sportu, z,s., se sídlem U Výstavby 492/5, 111 01 PRAHA 10 -
Doini Měcholupy, IČ: 659 14 031, spisová značka L67877 u Městského soudu v Praze, 
Kontakty: mobil *420731440909, www.majoretspor,cz, www.ifms-malorettes.com


