
FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2022“

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“)

(FV02829.0100)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 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: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28290100

a

Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
se sídlem: Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč 
IČO: 26615151
zastoupen: Pavlínou Prausovou, předsedkyní
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-3596420287/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „HTK činnost - podpora sportovních aktivit dětí“, 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.

Čí. 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 60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc 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 100 000 Kč
Výše dotace v Kč 60 000 Kč
Výše dotace v % 60,0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 40,0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 40 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), 
výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 10%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), věznění 
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 ve struktuře dle 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. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2022. 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 (platí pro plátce DPH, 

pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), 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) služby peněžních ústavů, služby elektronických komunikací (platby za telefony, internet, 

rozhlas a televizi apod.),
i) nákup vody, paliv a energie,
j) mzdové náklady a platy vč. povinných odvodů placených zaměstnavatelem,
k) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění, pojištění,
I) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky, 
m) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení, 
n) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem za administrativní úkon), .
o) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům,
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p) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační 
poplatky nadřízeným organizacím - např. sportovní svazy apod.), ’

q) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu jinde nezařazený (vč. tiskových materiálů a propagačních předmětů),
b) věcné dary (pro účastníky - vč. poukázek k odběru zboží, vstupenek),
c) pohoštění, občerstvení, potraviny,
d) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
e) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.),
f) drobný dlouhodobý hmotný majetek,
g) služby školení a vzdělávání (u podprogramu B),
h) nákup ostatních služeb (vč. vstupů do sportovních zařízení, časomíry, ozvučení 

zápasů, propagace, poplatků za účast na soutěžích, doprava, ubytování a stravování, 
startovně, nákup vstupenek, zdravotnický dozor během akcí, odměny pro rozhodčí 
na základě výplatní listiny a trenéry na základě faktury, webové prezentace - nikoliv 
připojení k internetu),

i) nájemné,
j) cestovné,
k) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti,) vč. povinných odvodů placených zaměstnavatelem,
I) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu účastníků 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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

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
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§ 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 FV02829.0100",

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 dotací 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 bankovní 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. 1.2023. 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. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v 
průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) 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.

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“).
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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. i) 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:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u 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. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na tiskové materiály související 
s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

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

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne na 
www.kr-vysocina.cz/publicita),

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

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdilení 
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.
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CL 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace 
či jeho část podpořenou z dotace po dobu jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 
pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČL 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, ve znění pozdějších 
předpisů, 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.

ČL 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 ČL 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



7) 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.

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

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 18. 5. 2022 
usnesením č. 0813/16/2022/RK.

Horácký tanisoxýkub Třebíč z.s.
Jusnáčkovo strgo Fasf 1556 .
574 Teb, |
tč: 2661515/0,čC2266 15151 '

t: 732 702826 www.htktroWc.cz

Pavlína Prausová
předsedkyně

w 21 06 7097V Jihlavě dne h.Mhh

............................
/RNDr/Jan Břížďala

’ člen rady kraje
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Kraj Vysocí na
FOND VYSOČINY

DORUČENQ OSOBNÉ
Kai 1///2022 i

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

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

Název programu

Název projektu

Podprogram

F(229 cíco ..
224383808,2247072

SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2022

HTK činností - podpora sportovních aktivit dětí 

Sportujeme

Identifikační údaje žadatele

IČO: 26615151

Přesný název: Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Právní forma: Právnická osoba - ostatní

Ulice, čp Janáčkovo stromořadí 156

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Sídlo posty: Třebíč

Název banky: Komerční banka, a.s

Číslo účtu: 86-3596420287/0100

Statutární zástupce žadatele
V případe, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Pavlína

Příjmení: Prausová

Funkce: předsedkyně

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



r

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

Titul.

Jméno:

Příjmení“
....--- ------- —......—- ------- ------—.........-...................... -....
Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: František

Příjmení: Vinopal

Email: fvinopal@seznam.cz-—  •  — ... . ....... ■ •  ---— — - ----
Tel: 724646250

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

1. Lokalizace projektu
Uvedte 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)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:
Město Třebíč, okres Třebíč



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 cite 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

Horácký tenisový klub Třebíč je spolek, jehož 
základním posláním je vytvářeni podmínek pro 
všestrannou péčí o rozvoj sportu - tenisu. HTK patři 
mezi největší kluby Kraje Vysočina. V současné době 
provozuje 6 tenisových kurtů, víceúčelovou halou s 
dvěma kurty s umělým povrchem, 4 kartovou halou s 
antukovým povrchem, vlastní ubytovací zázemí s 
kapacitou 26 lůžek a 
provozní budovou vybavenou restaurací a kuchyni. 
HTK sdružuje 284 členů, kde 245 členů tvoří děti a 
mládež do 23-ti let, HTK realizuje závodní tenis, kde v 
každé kategorii ( kategorie přípravka, a to ve 
spolupráci s MŠ Třebíč, minitenis, babytenis, mladší 
žáci, starší žáci, dorost, dospělí) hrajeme 1. ligu 
smíšených družstev, celkem pro rok 2021 je přihlášeno 
16 družstev do soutěže TS, dále jsme každoročním 
pořadatelem 30 tenisových turnajů (kategorii A,B,C), 2 
krajských přeborů a 1. ligy v kategorii dospělí. Cílem 
projektuje spolufinancování nákladů spojených s 
přípravou sportovců - děti a mládeže (tréninky, 
soustředěni, trenérská činnost), nákladů za turnaje, 
sportovních pomůcek a vybavení, nákladů za rozhodčí, 
a účasti na Krajských přeborech a MČR. Dalším cílem 
projektu je zvýšeni počtu dětí (20 členů) zapojených do 
sportovní přípravy, rozvoj členské základnu HTK 
Třebíč, podchycení a výběr dětí (talentů) věku 5-6 let za 
pomocí zkušených trenérů a spolu s rodiči a vedením 
MŠ Třebíč zajistit jejich postupný sportovní růst. Zvýšit 
četnost a kvalitu tréninkové přípravy využitím volných 
kapacit MŠ a HTK (sportoviště, pomůcky, trenéři), a 
snížit náklady na celoroční činnost.



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)

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

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončeni 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace 
apod.): v případě organizace 
kulturuí/spodovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání: pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Obsahem projektu, který bude uskutečněn v termínu 
1.1.2022-31.12.2022 je spolufinancováni tréninkové 
činnosti
(hra s trenérem) a kondiční trénink a dále
sportovní soustředěni s dobou trváni více než 7 dnů. 
Obsahem projektu jsou náklady spojené s účastí na 
soutěžních utkání (startovně, cestovné a ubytování). 
Obsahem projektu jsou náklady spojené s pořízením 
sportovního vybavení a tréninkových pomůcek. Trénink 
závodních hráčů, 3x týdně v délce 1.5 hod. doplněn po 
ukončení hry s trenérem kondiční cvičením 1.0 hod. o 
víkendech 2-4 zápasy dle věkové kategorie, v 
návaznosti na období roku účast na tenisových 
turnajích s republikovou účasti hráčů turnaje ČTS, 
účast na 1 tenisovém soustředěni o prázdninách, na 
podzim účast na kondičním dvoufázovém soustředěni 
(7 dní). Trénink závodních hráčů akademie, celoroční 
příprava, každý den 1,5-3 hod. na kurtě. 1,0-2,0 
kondiční trénink, o víkendech 2-4 utkání, účast na 
krajských přeborech, MČR a za sezónu cca 30 
tenisových turnajů ČR, Evropa. Účast hráčů na 
soustředění. Nákupem sportovních pomůcek a 
vybavení chceme snížit náklady a zkvalitnit kondiční 
přípravu ( v rozpočtu bude uveden soupis). Posledním 
bodem projektu bude spolufinancování nákladů - 
startovně hráčů, rozhodčí, cestovné, které bude 
uvedeno v rozpočtu projektil,_____ ________ ___
Děti a mládež HTK a to částečné snížení nákladů 
spojených s tréninkovou přípravou. Dalším přínosem je 
možnost zakoupení kvalitních a potřebných 
tréninkových pomůcek.

Dle podkladů zahájení projektu 1.1.2022-31.12.2022 
ukončení. V terminu 4/2022 bude vybrán dodavatel 
sportovního vybavení a náborové akce. V období 
07-08/2022 budou probíhat příměstské tenisové kempy 
a dále tréninková 
příprava. V období 04-06/2022 soutěžní utkáni 
smíšených družstev, tenisová soustředění, turnaje 
jednotlivců, 9/2022-11/2022 turnaje jednotlivců, 
11/2022-12/2022 kondiční soustředění. Dle platných 
terminu s termínové listině ČTS se hráči účastní na 
krajských přeborech. MČR., ME, Olympiádách apod. 
Hráči jsou celoročně maximálně vytíženi.



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí: jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádosti): 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

Statutární orgán klubu a jeho vedení má dlouholeté 
zkušenosti s realizaci a administraci podobných 
projektu (více jak 2 roky). V klubu působí 10 trenérů, 
odborný garant Karel Outulný - vedoucí trenér dětí a 
mládeže. Úspěšné jsme realizovali více než 15 projektů 
Kraje Vysočina. 8 projektů MŠMT, 6 projektů ČTS a 
desítky dalších pro Mésto Třebíč.

Celkové náklady na 
projekt 100 000 Kč 100,00 %

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

Požadovaná výše 
dotace

- z toho investiční 
doteče

- z toho neinvestiční 
dotace

Spoluúčast žadatele
...... ---- - • • -----

- z toho investiční 
spoluúčast

60 000

60 000

40 000

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

60,00

,00

100,00

40,00

,00

%

%

%

«//o
__ _

%

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 40 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

«1

žadatel není plátcem DPH i 71

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý pódii a výše tohoto podilu podle zákone 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ~ § 10at odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona Č 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších ptedpísů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1
2 .......... ...... .. .



v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádostí

3 I
4
5 I

6
7
8
9
10 |

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancováni 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 prostředku z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášeni žadatele o vypořádáni 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 vúčí 
státnímu rozpočtu se považuji závazky1 vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotnim 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.

12. 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 do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
Je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě - výpis z veřejného rejstříku
3. Úplný výpis platných údajú z evidence skutečných majitelů
4, Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podpora pohybových aktivit dětí předškolního věku

V Třebíči dne 26.1.2022

Har M ký Utfewý alu) T • * č. 2 s, 

Janáčkoydstmm Fade 
sYQVTtebe | 
18,,2561519) 08(/266 1573 ? 
*1732 784829 www.htitrebk.cz

Razítko, jménola a podpis/y
statutárního

zástupce/zástupcu žadatele



Specifická kritéria SPORTUJEME

a) Dopad projektu na dětí a mládež
V rámci projektu děti a mládež realizují organizované a pravidelné tréninky (herní 
trénink, hra s trenérem, sparing a hra, kondice, pohybová cvičení ), jsou členy 
Horáckého tenisového klubu, jsou registrování v ČTS, účastní se soutěží družstev 
JMTS, ČTS, turnajů a sportovních akcí v rámci ČR, Evropy.

b) Časová náročnost projektu
V rámci projektu realizujeme činnost trvající alespoň 8 měsíců, jedná se o celoroční, 
ale i každodenní sportovní přípravu dětí a mládeže, hráči mají tréninky 3-5x týdně a 
navazují na utkání smíšených družstev, které se konají o víkendu (2-4 zápasy) a to 
každý víkend, v letní měsících mají o víkendu tenisové turnaje. Systém přípravy je 
doplněn o sparingové zápasy, kondiční a ostatní přípravu,

c) Součástí projektu je sportovní (nikoliv volnočasový tábor) navazující na 
pravidelnou činnost
V rámci projektu realizujeme celoroční a každodenní sportovní přípravu dětí a 
mládeže v návaznosti na 3 sportovní soustředění, které se budou konat v našem 
areálu, v délce 5 dnů a jedno 7 denní soustředění sportovní, dvoufázové, které se 
bude konat v měsíci 10-11/2022 a bude zaměřeno na kondiční přípravu před zimní 
sezónou.

d) Rozložení rozpočtu projektu
Rozpočet projektu je zcela zaměřen na celoroční sportovní činnost.

e) Účast na soutěžích a závodech registrovaných sportovním svazem
Hráči HTK se aktivně účastní soutěží smíšených družstev, turnajů vlétni a zimní 
sezóně, krajských přeborů, MČR a ti nejlepší Letní Olympiády dětí a mládeže, turnajů 
ETA apod., všichni mají registrační průkaz a ti nejmenši, přípravka, mají evidenci od 
ČTS, která nahrazuje registraci.

f) Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů
Klub byl založen za účelem provozování závodního tenisu, v současné době 
připravuje pro sezónu 2022, 16 smíšených družstev ve všech věkových kategorii, 
všechny naše nejlepší týmy hrají 1. Ligu, což je nejvyšší soutěž v rámci ČR, ostatní 
týmy hrají soutěže nižších kategorií. Naši hráči se zúčastňuji Krajských a 
republikových soutěží jednotlivců. Statutární orgán a vedení klubu má dlouholeté 
zkušenosti s organizací a administrací projektů. Celkový počet osob zajišťující 
realizaci projektu - 20-ti členný tým HTK Třebíč.

V Třebíči dne 26.1.2022

Bc. Pavlína Prausová, 

předsedkyně klubu



Podrobný položkový rozpis nákladů

Nákup ostatních služeb
trenérská činnost na fakturace _____ ___ _____
odrnéjiy pto rozhodčí _ __

_ __ 60..._
____1 _

_had.____!_____ 400 KČ
soubor j 5 000 Kč

______ _ >4 000 Kč"

5 000 Kč

Celkiem. 0’1 - • : 1)*.2 29 000 Kč

Drobný mnotný majetek
Míče i 360 ks 35 Kč 12 600 KČ |

Trénikové vybavení .................... 1 soubor / 400 KČ 7 400
Celkem"se1. d_ ■ i 0z00pK |

Ostatní náklady
náje mné 1 soubor [ 20 000 Kč 20 000 Kč
cestovné 1 soubor 10 000 Kč 10 000 Kč
ostatní osobní výdaje (DPP a OP) 1 soubor 9 000 Kč 9000

potraviny, pohoštěni a občerstveni 1 soubor 8 000 Kč 8 000 vé
knihy, učební pomůcky a tisk 1 soubor 4 000 Kč 4 000 Kč
Celkein • : :.....       2„" • li. . L:, 2é"s t 51.000 k

Celkem projekt včetně DPH

V Třebičidne 26.1,2022

Podpisy, razítko sta tutárniho vedeni: Pavlína Prausová

100 000.2
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Podpora pohybových aktivit dětí předškolního věku

Úvod

„Tělo nechť každodenní své hýbání má". Jan Ámos Komenský

V životním stylu dětí i dospělých se v souvislosti s rychlým rozvojem informačních technologií v 
posledních 20 letech objevuje nový a na pohybové aktivitě nezávislý fenomén - tzv. sedavé chování. 
Většina dětí v České republice neplní mezinárodní doporučení na alespoň 60 minut pohybové aktivity 
denně. V oblasti podpory pohybové aktivity jsou klíčovými principy meziresortni přístup a spolupráce. 
V rodinách je nezbytné podporovat pohybové aktivní styl dětí od raného věku, jelikož má 
nezastupitelný význam pro tvorbu zdraví pozitivních celoživotních návyků. Strukturované a 
organizované aktivity spolu se spontánní pohybovou aktivitou vytvářejí u dětí předpoklady pro další 
zdravý vývoj.

Záměr projektu

Projektovým záměrem je realizace pohybových aktivit z hlediska přínosu pro dítě a příprava 
podmínek zaměřených na rozvoj pohybových dovednosti dětí předškolního věku které vedou 
k samostatnosti, sebedůvěře, vytrvalosti v Činnosti, pravidelné potřebě pohybu a sportovních aktivit, 
správný životní styl Jedná se o zvládnuti základních pohybových dovedností, prostorovou orientaci a 
běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, manipulace s míčem, užívat různé 
náčiní a pomůcky, pohybovat se ve skupině, ve třídě, na hřišti a ve sportovní hale). Záměrem je dále 
učit dítě vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, dodržet dohodnutá jednoduchá pravidla, 
rozvíjet základ pohybových aktivit, které jsou nezbytnou součástí životního stylu Člověka a prevencí 
řady onemocnění, jako je nadváha a obezita, diabetes, která se objevují již i v raném věku.

Projektem přispět k popularizaci sportovně pohybových aktivit u dětí předškolního veku. V rámci 
spolupráce pedagogů a trenérů otevřít prostor pro zjištění, jaký okruh sportovních Činností by mohl 
být pro dítě nejvhodnější. Dát dítěti Šanci si vybrat a tím pomoci zvolil si takovou sportovní aktivitu, 
ke které přirozeně inklinuje. Pomoci většině dětí najít si vztah ke sportu jako k pravidelné pohybové 
aktivitě, která je prospěšná lidskému tělu i duchu. Rodiče prostřednictvím přímé spolupráce nabádat 
k seznámení se sportovní problematikou.

Provedení

Dětí v mateřských školách mají větší potřebu spontánního pohybu, proto je vhodné zajistit prostředí, 
zahrnující dostatek bezpečného prostoru nejen pro hraní, ale i pro pohybově stimulující aktivity. 
Kvalitní pohybový program lze zajistit vhodně volenými hračkami a pomůckami. Zařazováni 
organizované pohybové aktivity do režimu dne v mateřské škole za spolupráce sportovního klubu v 
dopoledních či odpoledních hodinách třikrát týdně. Program sportovních činností je možno 
uskutečňovat jak v prostorách mateřské školy, tak v prostorách sportovního areálu.

Součástí provedení je stimulační a materiální podpora - pořizování pohybově stimulačních pomůcek. 
Je vhodné podporovat organizaci pravidelných pohybových aktivit (výběr a realizace vhodných druhů 
pohybových aktivit, pohybových her), spolupráci a zapojení rodiny v rámci aktivit na zvýšení 
pohybové aktivity dětí. Na rozvoji pohybové gramotnosti všech dětí uvedené věkové kategorie by 
měly spolupracovat Škola a sportovní klub bez ohledu na jejich talentovanost.

Podpořit spolupráci pedagogů a trenérů při přípravě hodin zaměřených na všeobecný pohybový 
rozvoj dětí i a na nácvik základních sportovních prvků. Při tvorbě obsahu cvičebních jednotek 



maximálním způsobem respektovat prostorové a materiální podmínky Školy a zároveň ú roven 
pohybových schopností dětí včetně jejích zájmu o jednotlivé aktivity.

Informace o mateřské škole

Mateřská škola se nachází v blízkosti centra, v dobré dopravní obslužnosti a v klidné části mměsta. 
Škola má vlastní školní zahradu, ve které je možnost vybudovat zázemí pro sportovní aktivity. 
V přímém sousedství zahrady je městské sportovní hřiště, které je běžně využíváno k aktivitám dětí a 
je oploceno. V rámci přípravy (duben-červen) bude využíváno pro výše uvedené sportovně-pohybové 
aktivity a trénink dětí. V období (07-08) budou děti navštěvovat příměstský tábor v areálu HTK Třebíč 
a trénovat 3x týdně (přípravka a minitenis), v období (09-12) budou děti využívat volné dopolední 
kapacity víceúčelové haly nebo volné kapacity v areálu MŠ.

Mateřská Škola Třebíč, ul. Obránců Míru je čtyřtřídní. Kapacita Školy je 100 dětí, předpokládáme 
zapojení a zařazení 20% dětí z celkového počtu, do výše uvedeného sportovního procesu v celkovém 
rozsahu 96 hod. Tento výběr bude realizován po dohodě s ředitelkou MŠ, vedoucím trenérem HTK 
Třebíč a rodicí dotčených děti. Jedna ze tříd bude tedy využívána, jako třída zaměřená na sportovní 
aktivity. Děti zařazené do sportovní přípravy se stanou řádnými členy HTK Třebíč.

Cílem projektu

Realizace sportovně pohybových aktivit dětí, využiti a propojení volných kapacit obou zařízeni (MŠ a 
HTK Třebíč) za asistence zkušených trenérů. Rozšíření členské základny, snížení nákladů na sportovní 
přípravu, zakoupeni potřebných sportovních pomůcek na přípravu a trénink.

V Třebíči dne 25.1.2022

Podpis statutárního vedení:


