
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") 

(ID 02810.0009)

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

Aeroklub Přibyslav, z.s.
se sídlem: 
IČO:

Letiště 422, 582 22 Přibyslav 
46484621

zastoupen: Ing. Josefem Novotným, předsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400127667/2010

, ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Mistrovství Evropy v bezmotorovém létání juniorů“ 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 25 000 Kč (slovy: dvacet pět 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 77 510 Kč
Výše dotace v Kč 25 000 Kč
Výše dotace v % 32,25 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 67,75 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 52 510 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výší 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. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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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.

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.

ČL 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizací 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),
í) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
j) poplatky za vstupní víza do cizích zemí.
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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.

ČL 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 hospodárností,
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 FV02810.0009“,

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 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v Cl. 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 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 ČL 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 ČL 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.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
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- 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 nasdilení 
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 ČL 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 smíouvy 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 13. 7. 2021 
usnesením č. 1282/22/2021/RK.

V .... ........................ dne ....2.., I, g 16. 08, 2021V Jihlavě dne .......................

Aťlt(MLW PŘIBYSLAV Z.S. 
lezft 422, 582 22 rhhysb 398283**4* 
usvikakca................... .  ■ ■
*e 44kng: Josef Novgtný,g 

016:c24543462předseda ***7
RNDr. JaBřížďala

/ člen rády kraje
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádostí (po 
finálním vyplněni žádostí klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví fomuláře)

FV02810-28,66521-11 .020 . ■ . < J
' ,' 11, •,."r -3:2 " .7 J

Název programu
ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVÉTA ! 
2021 i

— ____ .. ____ -

Název projektu
MISTROVSTVÍ EVROPY V BEZMOTOROVÉM
LÉTÁNÍ JUNIORŮ :

Identifikační údaje žadatele

IčO: 46484621 !
.. - i
Přesný název: Aeroklub Přibyslav, z.s. ;

Právní forma; Právnická osoba - nestátní nezisková í 
organizace .

Ulice, čp: Letiště 422 í
Obec: Přibyslav )

PSČ: 58222 |

Sídlo pošty: Přibyslav

Název banky. Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2400127667/2010

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

Titul: Ing.

Jméno: Josef

Příjmení: Novotný

Funkce: předseda

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

Titul 1

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V připadé Kdy pro právní úkon 
podání žédosh je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyfe osoby

Titul: |

Jméno.

Pfijmeni;
".................... . "...................
Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Josef

Příjmení: Novotný

Email jose.novot@gmait.com

Tel.: 7372604891 .... .......................... ...

1 Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

| pokud je příspěvkovou
organizací zřizovanou obci)

__ . .. • . _

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1, Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt

I reatizován (název obce včetně 
okresní; v případě že bude 
realizace projektu probíhat na 
území vice obcí tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uvadle vyšší administrativní 
jednotku (např obvod ORP. okres, 
celý kraj)

Pociunal, Litva

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 dle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

Finanční podpora členky AK Přibyslav a reprezentantky 
ČR v účastí na Mistrovství Evropy juniorů v 
bezmotorovém létání 2021.

i

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)

Z příspěvku bude hrazeno startovně, ubytováni, 
cestovné a stravné.



...... ..... :..... ...................
4, Cílové skupiny projektu ;
Popište komu realizace projektu ■
pomůže; jaký lo bude mít pro ně : 
konkrétní přínos, jak to zlepši :
jejich podmínky atp. 1

Michaela Křížová + pomocník

i

i

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

3.7,-6.7.2021 - neoficiální trénink
7.7.-9.7,2021 -
10.7,2021 - zahajovací ceremoniál
11.7,-23.7.2021 - soutěžní dny
24.7,2021 - závěrečný ceremoniál a vyhlášeni výsledků

6. Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
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 

j průběh projektu

Mistrovství Evropy juniorů v bezmotorovém létání se 
může zúčastnit pouze řádně nominovaný piiot, 
Michaela Křížová má tuto podmínku pro letošní rok 
splněnou. Letos se účastní mezinárodní soutěže 
poprvé, nicméně má za sebou řadu národních soutěži, 
v kterých nasbírala cenné zkušenosti.

Celkové náklady na 
projekt 77 510 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 25 000 Kč 32,25 %

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

- z toho investiční 
dotace KČ ,00 v/u i

- z toho neinvestiční 
dotace 25 000 Kč 100,00 % :

Spoluúčast žadatele 52 510 Kč 67,75 %

- z toho investiční 
spoluúčast

KČ ,00
•

%

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 52 510 Kč 100,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s -
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty j "

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty "

žadatel není plátcem DPH o

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancováni 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 obci, 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 považuji závazky vůči fínančnimu úřadu. Správě sociálního 
zabezpečení zdravotním pojišťovnám a Celní správě: za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí. Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infiBstrukfury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

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

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

- Výpis ze spolkového rejstříku
- Doloženi náležitostí dle z.č. 250/2000Sb
- Celkový rozpočet
- Zápis z jednání sportovní komise pro bezmotorové létání AeR konané 17.1.2021
- Propozice mistrovství

AmOKLUS FftBYSLAV V
L*tšt 422, *4 

#ww.,3kpi.4.

Ko. 44*146): 

90. (24448852

V Přibyslav dne 28.6.2021
" I

Razítko, imnénola a podpis/y
statutárního

zástupce/zástupců žadatele



Celkový rozpočet účasti na Mistrovství Evropy 2021 v plachtění 
Litva, Pociunai

Rozpis příjmů - zdroje:

Plachtařský spolek ČR 25 000,”

Vlastni zdroje 27 510,

Fond Kraje Vysočina 25 000,'

CELKEM 77 510,-

Podrobný popis nákladů:

Startovně 25 000,-

Ubytování 24 750,-

Stravné 20 000,-

Cestovné 7 760,-

CELKEM 77 510,-
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Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro 
bezmotorové létání ze dne 17.1. 2021

Přítomni
Videokonference: I. Harašta, M. Chován, T. Rendla, T. Talanda, T, Suchánek

Přizváni: P. Krejčiřík
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létáni - dále Plachtařská komise (PK)

1) Nominace RD na hlavní soutěže 2021 finálně potvrzena

MS Německo 11. - 31.7.2021

• Open
♦ 18-m
* 20m

Tichý/Krejčiřik R.
Mach/Koutný
Novák 1.

MS Francie 2^21.8. 2021

• 15~m
• STD
• Club

Mraček/Novák K.
Loužecký/Cink
Suchánek/T omaňa

JEGCLitva 5.-24.7.2021

* STD
• Club

Zapletal/Macoun/Mořkovský
Tvrdí k/Koubková/Křížová

PK si v minulém zápisu ponechala možnost změn v juniorské reprezentací, neboť se všemi 
juniory nestihla projednat jejich nominace. Ponechala si také čas řešit případné námitky. 
Zveřejněné nominace jsou finální. Nominovaným závodníkům bude přednostně přidělena 
technika pro přípravu a reprezentaci. Plán využití techniky se připravuje.

2) Nominace na PMCR
PK obdržela další 4 žádosti o nominaci na PMČR v Táboře podle ČL 9 SŘ:
Jan Hruška, O. Dvořák (Aeroklub Raná), P. Barták, M. Pícka. Všechny došlé žádosti byly 
schváleny. Byl tak naplněn počet volných nominací. Přijetí na soutěž je nyní v rukách 
organizátora soutěže. Po konzultaci s organizátorem soutěže byla ozřejměna metodika o 
přijetí do soutěže. Protože se jedná o předzávod MS v plachtění juniorů, přednost budou mít 
přihlášky našich juniorů, u který se předpokládá účast na MS, pak zahraničních juniorů a 
dále se startovní listina bude doplňovat z došlých přihlášek.
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3) PK uložila manažerovi reprezentace do konce ledna 2020 
předložit:

- Harmonogram využití stávající repre techniky v roce 2021. strategii a plán pronajmutí 
další techniky pro potřeby reprezentace na MS (třídy 20m a OPEN)

- Požadavky členů RD a žádosti členů RV na přidělení repre techniky pro hlavní 
soutěže, trénink i pro další soutěže 2021

- Pomocníci a TC na MS 
- a další.

PK vnímá problém lidských zdrojů v pozemním zajištění reprezentačního týmu na soutěžích. 
Jedním z nápadů byl angažovat juniory, ten však naráží v oblastech jejich kvalifikací a 
časových možností. Hledá se řešení i forma ohodnocení, aby byla práce v pozemním 
zajištění reprezentace atraktivnější. Vítáme kvalifikované zájemce o dlouhodobou účast na 
výjezdech reprezentačního týmu.

4) Refundace nákladů na reprezentační kluzáky jejich 
majitelům - reprezentantům

Reprezentační flotila neobsahuje dostatek kluzáků pro všechny třídy a není reálné je v 
dohledné době pořídit. Někteří reprezentanti z tohoto důvodu investují vlastní prostředky do 
nákupu nebo zapůjčeni techniky, kterou pak využívají k reprezentaci. Většina kluzáků je 
však použita z flotily a její využívání pro sportovce není zatíženo žádnými náklady. Některé 
kluzáky je však třeba pronajmout pro účely účasti na konkrétním závodu - opět k tíži 
reprezentačního rozpočtu. Tento nepoměr PK vnímá a navrhuje uhradit reprezentantům, 
kteří využívají vlastní techniku na nejvyšších soutěžích (ME a MS), cenu obvyklou za tento 
pronájem.
O využití vlastní techniky pro účely reprezentace rozhoduje manažer reprezentace a PK. 
Prioritou PK je, aby reprezentace využívala nejlepší dostupnou techniku a není tedy 
přípustné, aby reprezentant letěl na vrcholném závodě na svém kluzáku s horšími 
parametry, pokud je ve flotile k dispozici kluzák vhodnější nebo s lepšími parametry.

5) Rozpočet plachtařská komise na rok 2021
Základní návrh je zpracován, diskutují se jednotlivé položky. PK se snaží, aby byly v 
rozpočtu zohledněny všechny potřeby plachtařské komunity. Společné projednání rozpočtu 
výborem bude v týdnu od 17.1., podání výborem schválené žádosti u NSA bude 23.1.2021.
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6) Opravy Duo Discus DD
PK projednala zprávu K. Mareše o dostupnosti náhradního dílu - výlisku překrytu kabiny. 
Díly jsou k dispozici skladem u výrobce (Schempp-Hirth) a je třeba je objednat, aby 
nehrozilo nebezpečí z prodlení.

Vzhledem k blížícímu se ukončení výrobní řady LX8000 PK rozhodla o zjištění aktuální 
cenové nabídky u dodavatele plachtařského počítače. Stávající první generace přístroje 
nelze nijak dál rozvíjet a ani aktualizovat. V minulé sezóně byly pořízeny nové vzdálené 
ovladače na řídicí páky jako náhrada za staré, které bohužel se starou verzí LX8000 
nekomunikují správně. Náhrada za nový, větší LX9000, je vzhledem k prostorovým 
možnostem na palubních deskách obtížně realizovatelná a nákladná, není tedy možnost 
přístroj vyměnit za větší bez zcela zásadní přestavby. PK navrhuje update stejného přístroje 
LX8000 na současnou verzi, která je po softwarové verzi prakticky stejná jako LX9000, ale 
rozměrově totožná, tedy s montáží pouhou výměnou kus za kus.

7) Střediska talentované mládeže
V návaznosti na metodiku NSA bude PK řešit organizační směrnice k systému práce s 
talentovanou mládeží. Na rozdíl od ostatních sportu nemají plachtaři stovky nebo tisíce 
adeptů, ze kterých by mohli vybírat ty více nebo extra talentované. I když PK má metodiku 
jak rozhodnout, který junior si zaslouží větší nebo menší podporu (na základě účasti a 
výkonů na soutěžích, v žebříku nebo nebo pořadí v CPS, členství v repre a dalších kritérií), z 
hlediska pohledu NSA by to nemuselo být dostatečné a je potřeba pravidla vytvořit 
jednoznačněji a jinak evidovat příjemce podpory, pokud nějaká bude. Potřeba změny 
systému byla i v minulých letech konzultována s M. Fišerem. Talentovaný junior je v principu 
každý, který se dostaví na PPJ nebo se začne účastnit soutěží. I tak je třeba selektovat, 
který junior si v běhu času podporu "zaslouží", neboť podpora leteckých juniorů je v principu 
příliš plošná.

PK také bude spolu s pracovníky sekretariátu usilovat o prosazení možností posuzovat 
juniorské sportovce podle podmínek FAI pro věk (junior v celém roce, kdy je sportovci 25 
let), nikoliv podle podmínek NSA (do 23 let). Naši sportovci nemohou sportovat ani se 
připravovat od 3 let jako v jiných sportech a motorsport a letecké sporty mají jinou společnou 
rozpočtovou kapitolu. Rozdílné posuzováni těchto sportů ve společné rozpočtové kapitole 
nemá na celkový objem financí žádný vliv. Znemožňuje ale leteckým sportovcům v nejvyššl 
kondici v závěru juniorské kariéry podporu z příslušné kapitoly, která by jím jinak logicky 
náležela. Je tedy naprosto nepřijatelné vytvářet střediska talentované mládeže, tedy juniorů, 
kdy část z nich podporu podle pravidel NSA čerpat může a část nesmí. Na reprezentačním 
soustředění juniorů s intenzivní přípravou na MS, kde je placený trenér a další organizační 
štáb, by část reprezentantů být mohla a část by tam byla načerno? Řešit podobné situace 
připadá PK naprosto nepřijatelné.
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