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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“)

(ID 003022.0010)

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: 4050004999/6800

a

Raft klub STAN z.s.
se sídlem: Pitterova 2878/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 26524996
zastoupen: Janem Vávrou, hospodářem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 170264295/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Raftová Trnávka 2021“ 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 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: padesát 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 104 771 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 47,72 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 52,28 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 54 771 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.

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 dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace 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 
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,.....),
i) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem.

4) Uznatelné náklady projektu jsou: ,
a) nákup ostatních služeb (vč. dopravy, ubytování, odměny pro rozhodčí, tisk, webové 

prezentace, služby propagace, zdravotnický dozor, časomíra),
b) nájemné (sportoviště, vybavení)
c) stravování účastníků po dobu mistrovství a občerstvení,
d) nákup materiálu,
e) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí),
f) věcné dary (odměny, věcné ceny pro účastníky), 
g) cestovné,
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h) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dle vnitřních předpisů či stanov 
příjemce),

i) odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia, Intergram).

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 dotace Kraje Vysočina ID 003022.0010“,

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,
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f) doručit Kraji závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním dotace nejpozději do 13. 12. 
2021. Závěrečná zpráva bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- 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 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 

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) „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.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu 
konání akce:
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a) logo Kraje umístěné na vydávaných materiálech souvisejících s akcí a to v případě 
materiálů vydávaných pouze v elektronické podobě (např. na pozvánkách, plakátech, 
programech);

b) verbální prezentace Kraje v reportážích natáčených u příležitosti akce;
c) viditelně a prominentně vyvěsit logo Kraje v místech konání projektu v počtu min. 1 ks 

plachty o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
d) možnost doplnění startovního balíčků pro závodníky o jednoduchý informační materiál 

Kraje Vysočina (např. mapu kraje);
e) prezentace Kraje moderátorem akce;
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz internetových stránkách souvisejících s 

konáním akce;
g) v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje na celoplošné obrazovce (video spot 

si Příjemce vyzvedne u Kraje).

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

Č111 
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.

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.
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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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 10. 2021 
usnesením č. 1676/28/2021/RK.

, A/ku P.660Yane 26 /o 2/

I L y 
/gx.t2 repubMSM,

08. 1 
V Jihlavě dne.............

RNDr. JanBřížďala 
člen rády kraje

130 00 prana5
Kraj Vyí
2 1882/57,

"2-- í í 
ioana “ 
580 01 jvava I I
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KRAJ VYSOČINA -

KUJIPD1MRPQP

ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT

Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základ žádosti o poskytnuti dotace 
prostřednictvim veřejnoprávní smlouvy (dále jen žádost), popipadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační Číslo osoby, bylo-li 
přiděleno.
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít.
d) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek.
e) odůvodněni žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení.
2. osob s podílem v této právnické osobě.
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podilu,
g) seznam případných příloh žádosti.
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

! Název 
j projektu: 
Misto.

J realizace
[ projektu: 
i Termín

Raftová Trnávka 2021

Zeliv, umělá slalomová dráha

< i termín konání: 11. - 12. 9. 2021
t realizace: ■■ ■ 3
Termín konání * Vznik a realizace úhrady uznatelných nákladů: 1.9. 2021 - 30. 9. 2021 

| Vznik a realizace ‘
i Ohrady 
| uznatelných 
[nákladů.___
| Webové
| stránky 
j projektu:

—4   -  ......- - - —-........----- •   ----           -.......... ..... ..-....... .....-  —  -   -
[ www.rkstan.cz

[ http://kanoe.ez/tmq/rafting/2021./propozi.ce/202l 09 11 Trnavka slalom sprint proppzice.pdf

http://kanoe.cz/img/rafting/2021/propozice/20210912 Tmavka_sjezd_propozice.pdf



Ucel, na který Účelem případné dotace je profesionální uspořádání závodu v raftingu na republikové i 
। žadatel chce [evropské úrovni včetně zabezpečení záchranou službou a realizace setkáni závodnikú, 
i dotanipouzit zájemců i fanoušků raftingu včetně bohatého sportovního a kulturního programu. :
í Odůvodněni : Vzhledem k aktuální situaci nebyl Krajem Vysočina pro letošní rok vypsán program | 
i žádosti: {„Jednorázové akce" v programu „Volnočasové aktivity a sport". Tato skutečnost žadatele 

zásadně ovlivňuje - akcí bude možné bez dotace uspořádat velmi obtížně; stávající situace) 
j dolehla i na žadatele a jeho členy a nedostatek finančních prostředků do budoucna bohužel |

: Popis výchozí
| situace, která 
|vede k podáni
I žádosti včetně
: informace o tom.
; zda žadatel
| žádal o 
j prostředky na 
j tento projekt v 
j rámci programů 
1 Fondu Vysočiny, 
) jaké jiné dotační 
| tituly byly využity 
i (od Kraje 
; Vysočina nebo i 
j programů EU); 
i zda žadatel 
j žádal o finanční 
: dotaci od města 
: (obce) nebo 
j MŠMT a pokud 
| ano, v jaké výší, 
j v případě, že 
j nebylo
: požádáno, proč?

[múze ovlivnit jak rozvoj raftingu jako sportovní disciplíny v Čechách, tak i rozvoj vodácké) 
[ mládeže, což je pro většinu sportovních oddílů aktuálně maximální prioritou. [
i Obec Zeliv poskytla technickou podporu akci (odvoz odpadu tisk plakátů apod.), Svaz i 
i vodáků ČR (dále SVoČR) mistrovské medaile; zbytek nákladů je žadatel nucen čerpat) 
j částečně ze startovného, částečně pak z prostředků určených na vodácké akce zaměřené i 
; zejména na mládež a sportovní soustředěni; a vzhledem k dlouhodobé spolupráci SSK, 
; Žižkov pak i z prostředků určených na údržbu umělé slalomové dráhy v elivě a ubytovacích: 
3 kapacit v areálu. i

; Název [ Raf klub STÁN z. s.
: subjektu dle j
; registru [
i ekonomických [
subjektů:. ) m

{ Sídlo:.... ........ IPilterova 2878/1 Praha 3, 130 00

ičo: ........  26524996 _ _..........•................

Právni. .. . . .. spolek. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
i subjektivita ;

Identifikace žadatele

j žadatele: [
: (k zadosti přiložte j 
; kopi dokladu o i 
: právní subjektivitě : 
: žadatele) :
j Bankovní f
I ústav: __
[ Číslo
[bankovního
j účtu: _ 
[Způsob
l vedení
[ účetnictví:
I (nehodící se

/PltceDPH: 
L(ANOINE) _

Československá obchodní banka., a. s

170 264 295/0300

: +—Podvejné-učetnictvi

i 2- Daňová evidence
[ 3.Uplatovántnákladu-formou-paušálu

| ne



7 /Bližši popis 
projektu;

/ podrobnější
/ | popis projektu.

i | Krajský a místní 
{rozsah a 
zaměření 
projektu (cílová 
skupina.

| využití.....,.).

[ V souhrnném názvu akce .Raftová Trnávka 2021" jsou zahrnuty: í
í Mistrovství ČR v raftingu. Evropský pohár: Mistrovství ČR. Evropský a Český pohár R4 ve ■ 
| slalomu, sprintu a hlídkách. Baraka Cup R2 -11.9 2021
i Český a Evropský pohár v raftingu R4, Nominační závod R6 v disciplíně sjezd -12.9. 2021
| V sobotu 11.9. proběhne MČR v disciplínách slalom a sprint v kategoriích muži, ženy, junioři U19, j 
i junioři U23 a veteráni a MČR v závodě hlídek ve slalomu: vloženým závodem je soutěž v kategorii i 
jR2. j
i Po skončeni závodů organizuje pořadatel navazující doplňkový kulturní program (živá i :
[ reprodukovaná hudba, promítáni filmů s vodáckou tematikou apod.) tak. aby tento vodácký víkend j 
nebyl určen jen pro závodníky a jejich doprovod, ale i pro širokou veřejnost. j

] V neděli 12. 9. pokračuje víkend Českým a Evropským pohárem v raftingu R4 a nominačnim |
j závodem R6 v disciplíně sjezd, bezprostředně po ukončeni závodů je dán prostor jak pro |
j volné ježdění vodáků, tak i pro svezení zájemců z rad veřejnosti a partnerů pod vedením i
j zkušených vodáků, rekrutujících se z reprezentantu ČR v raftingu 1 certifikovaných vodáckých í 
j průvodců. í
| Žadatel předpokládá účast české i evropské raftové elity: po zkušenostech z předchozích i
j závodů si je žadatel vědom problémů, který mohou mít zahraniční posádky vzhledem |
I k přetrvávající situaci spojené s čínským virem, ale i přesto věří. že se některé posádky na j 
| start dostaví (můžeme očekávat např. posádky ze Slovenska nebo Itálie: v předchozích letech: 
| se závodu pravidelně zúčastňovaly i špičkové japonské posádky, ale vzhledem k okolnostem í 
i bohužel nelze jejich letošní účast očekávat). I
: Účastí na mistrovských závodech vrcholí celoroční příprava a souboj o místa v :
: reprezentačním týmu ČR všem závodníkům registrovaným ve Svazu vodáků české republiky, j 
: V rámci MČR se setkávají všechny závodní posádky - ty zkušené svedou boj o medaile. j 
j začínající závodníci mohou naživo sledovat své zkušenější kolegy, získávat nově zkušenosti i 
i a dále zlepšovat své závodnícké dovedností. :
I Tzv. volné a „asistované" sjíždění kanálu pak má za cil přivést k této vodácké disciplině další : 
| zájemce z řad široké veřejnosti, zejména z řad mládeže - zájemci pak mohou začít svoji í 
| sportovní raftovou kariéru v některých vodáckých oddílech v kraji Vysočina - např. v Jihlavě i 
í nebo Havlíčkově Brodě. i
j České raftové posádky patří dlouhodobě ke světové špičce: bohužel - covidová situace j 
í radikálně oklestila zejména jarní závodní sezónu nejen v Čechách: MS posádek R4 v Číně : 
| bylo přeloženo z roku 2020 na rok 2022, MS posádek R6 v Bosně pak z roku 2022 na rok ; 
I 2023: tento závod tedy bude jedním z mála, který dovolí (za striktního dodržení stávajících : 
i hygienických opatření) setkáni rafteru z celé ČR i zájemců o tento překrásný vodácký sport. \ 
| který dovolí splutí i těch nejobtížnějších úseku řek a umělých kanálů (a umělá slalomová í 

: dráha v Želivě patří k jedněm z nejobtižnějšíich a nejhezčích na světě). I
: Cílem akce „Raftová Trnávka 2021" je tedy uspořádat víkendové setkání závodníků, zájemců í 
! i fanoušků raftingu z celé ČR i z okolních zemí, kterým to stávající situace dovolí :
Ačkoliv žadatel pokládá vodáky a sportovce obecně za velmi málo ohroženou skupinu : 
čínským virem, presto se zavazuje k dodržováni veškerých aktuálních hygienických opatření. : 

í Harmonogram akce: :
j pětek 10. 9. 2021 :
i - ubytování sportovců., rozhodčích a organizátorů: tréninkové jízdy ve slalomu a sprintu: ; 
i prezentace, výdej startovních čísel i
sobota 11.9.2021 . í

: - závody MČR ve slalomu a sprintu, kategorie muž, ženy, junioři., veteráni, MČR hlídek,
doplňkové závody R2

j Po skončení závodů proběhne vyhlášení výsledků ve všech kategoriích, následuje kulturní 
i program.
| neděle 12, 9. 2021
j - Český a Evropský pohár v raftingu R4, Nominační závod R6 v disciplíně sjezd
1 - volné a .asistované" splutí USD Trnávka {
j Po skončení závodů proběhne vyhlášení výsledků ve všech kategoriích. I
Žadatel má dlouholeté zkušeností s pořádáním podobných sportovních událostí typu Mistrovství i 

I ČR. Mistrovství Evropy. Evropského poháru. Světového poháru i domácích pohárových závodů, í
Závody na USD Trnávka v obci eliv pořádá žadatel již jako 25. ročník. j

| Projekt bude realizovat přímo žadatel.. I
| Pro zdárný průběh akce nejsou nutná žádná povoleni, pořádání závodu byl žadateli přímo | 
| přiděleno Svazem vodáku České republiky. |
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přiloženy)__ 1



CELKOVÝ rozpočet projektu: položková rozvaha výdajů a přijmu v Kč . ■ .

.... ..... ...... .... Výdaje. ........ ............... .
sociální zařízení - pronájem (mobilní toalety)

3.000,- Kč
vodní záchranná služba ATMS 5 000-,- Kč 
pronájem areálu USD Želiv 12.600,- Kč 
ubytováni organizátorů, rozhodčích, záchranné
služby 20.200,- Kč
vyroba loga MČR nákup triček mistrovství ratting 
Trnávka rozhodčí a poradatele 11 333,- Kč
potisk iriek - iogo MČR 4,837,- Kč
tisk diplomu 363.- Kč
občerstveni pro závodníky, rozhodčí a
organizátory (2 x teplé jídlo, voda) 39.438,- Kč 
pronájem zvukové aparatury 5.000,- Kč
moderátor 3.000,- Kč

................................. Přimy

i

i

j Vlastni prostředky ijsou prostředky, které mohou být 
i tvořeny viasinimi prostředky žadatele i sdruženými
i prostředky z jiných zdroj (dotace, gramy, dary),
i Žadatel musí být schopen prokázat jejích výši,)
! předpokládaná dotace Kraje Vysočina 50.000,- Kč
I startovně 42.960.- Kč
i vlastni zdroje 11.811,. Kč

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina
terou je dotace požadována, 
............. ......................... . . ......... . ....".........".. ....... ....... ;.....0.. ..... i 
ta,...........           atls.i
Název nákladu (položka) . výše v Kč j
Výšet nskiadů, budou zcsís nebo- částečně! 
hmezeny z dotaqs ad Kraje Vysočina. i
2 Gekov*ha rospučK v hutíč t kšecniinfo/mece - ;
této bédosti ruušQis uyči&bi jednu či v/oc pixodek J 
t2n8le/ýah nákladí a o v jejích píne výši Tyto I 
vyčierne oydrye budou ve vatuuu k doraci Kupe 1 
Vysoine brány iúnikové na*iady tíerúj& niňěú pu : 
Vy0/0van7 0/0kaz8: !

sociální zařizeni - pronájem (mobilní toalety) |
2.000,- Kč j

vodní záchranné služba ATMS 5.000,- Kč j 
pronájem areálu USD Želiv 12.600.- Kč i

!: ubytováni organizátoru, rozhodčích, :
' záchranné služzby '

18.200.- Kč i 
: občerstveni pro závodníky, rozhodčí, j
I organizátory záchrannou službu (2 X teplé [
Jídio) t

a 12.200,-Kč í
= ?

Konkretizace jednotlivých částí projektu, na

: Použití požadované dotace od Kraje Vysoči 
Výet NEUZNATELNYCH nákladu:...........

- • mzdové náklady (výdaje) a ostatní,
'■ osobní náklady (výdaje) a náklady i
’ (výdaje) na sociálni a zdravotní j
■ pojištěni organizátora a jeho:
. zaměstnanců nesouvisejicich s
j realizaci projektu, ;
: • náklady (výdaje) na pohoštění ■
: ♦ běžné provozní náklady (výdaje) (např : 
; telefonní služby, energie, poplatky za: 
j připojeni k sítL poštovné, balné,:
: doprava, bankovní poplatky )
: • náklady (výdaje) na nákup věd osob.
: potřeby, které nesouvisejí s realiza
) projektu.
i • úhrada úvěrů a pujček
: * penále, pokuty 
i ♦ náhrady škod a manka 
; ♦ zálohové platby neuhrazené 
: nevyučtované v dobé realizace akce
i * náklady (výdaje) na právní spory 
j • náklady (výdaje) na pubticitu 
1 • daně, dotace a dary



Kraj Vysočina i 

žessa 2/5.5662110

Rozpis dotace od Kraje Vysočina

Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč _

Celkové náklady projektu {objem 
projektu) jsou nákiady tvořené součtem 
dotace a vastnimi prostředky žadatele

Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v % tsoubéh dotace s dotacem 
jiných boskytovatelů se nevylučuje. Výše

50.000,- Kč

104.77, Kč

2
poskytnutých dotací na projekt však 
v takovém připadá nesmi přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.

4.

Vlastní podíl žadatele v Kč
(jsou prostředky, které mohou být tvořeny 
vlastnimi prostředky adatele i sdruenými 
prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, 

■ dary) Zadatel musí být. schopen prokázat 
jejich výšů)_ _ ___ _ ____________ _

: 5. Vlastní podíl žadatele v %

Z celkových nakiadú na projekt

-i

elkových nakladu na projekt

Žadatel je povinen dodržet podd vlastních prostředků na realizaci projektu (tj. řádek 4 
a 5 výše uvedené tabulky).

V Mnišku pod Brdy dne 30. 8. 2021

■Jan Vávra, hospodář Raft klub STAN z. s 
jméno a příjmení-:

svagvgdetčeskereput-My
ReT kluh S TAH x.3,

CO: 265/4*96
Pitterova 2878/5
130 00 Praha 3

razítko a podpis statutárního zástupce adatele

V případě zastoupeni statutára na zklaé plné moci je třeba plnou moc položit.


