
KU.IPOIHPKTC

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 003118.0004)

ČI. 1 
Smluvní strany

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žížkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749

(dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Komerční banka, a. s.
123-6403280227/0100

a

Orel župa Kubišova
se sídlem: Kněžice 334, 675 29 Kněžice
IČO: 64269906
zastoupen: PharmDr. Jitkou Kalčíkovou, sekretářem župy
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 203151976/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na „podporu celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže prostřednictvím dotace 
členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina“ (dále jen „projekt“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatel
ného 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.
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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 s 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 (napr. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotací ve výši 106 883 Kč (slovy sto šest tisíc osm set 
osmdesát tri korun českých).

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1) této smlouvy je maximální.

3) 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.

4) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci projektu je možný. 
Souběh dotace z Kraje 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 uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení akceptované a 
Příjemcem podepsané této smlouvy na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použiti dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1.1. 2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada uznatelných nákladů (výdajů) 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Uznatelné 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.

4) Uznatelné náklady projektu jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s 
projektem:
• nákup materiálu, drobného dlouhodobého majetku a služeb,
• tiskové materiály,
• webové prezentace,
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• propagační předměty a odměny pro účastníky,
• ostatní platby za provedenou práci, cestovné a stravné,
• příspěvek na celoroční sportovní činnost pro spolky (jejichž hlavní náplní je sportovní 

činnost), pro které je příjemce dotace střešní organizací, či se kterými dlouhodobě 
spolupracuje; příspěvek může být poskytnut pouze na základě smluvního vztahu, který 
v části uznatelných nákladů odpovídá výše uvedeným uznatelným nákladům v této 
smlouvě, včetně doby realizace projektu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady a nesmí být financovány ani z vlastních 
prostředků Příjemce vynaložených na projekt.

6) Stravným se pro potřeby ČI. 7 odst. 4) rozumí náklady na stravné maximálně ve výši dle 
§ 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin 
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto 
nákladů.

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 a 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 vedeny analyticky 
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 uznatelné náklady projektu (faktury, výdajové 
pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
Kraje Vysočina ID 003118.0004“,

d) zajistit, aby do uznatelných nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. 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 bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro 
účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu uznatelných nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 31.1. 2023 závěrečnou zprávou, jejíž struktura je obsahem čl. 12 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
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h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této 
smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:

- originály dokladů prokazující náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

- kopii dokladů podle písm. f),
- smlouvy dle ČL 8 písm. j).

i) vrátit na účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde přede dnem 31. 1. 2023 k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a 
odst. 5) písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

j) v případě poskytnutí příspěvku spolkům (jejichž hlavní náplní je sportovní činnost) na 
celoroční sportovní činnost, uzavřít s těmito spolky smlouvy při dodržení Čl. 7 odst. 4) 
a dále uvést ve smlouvě se spolkem povinnost spolku poskytnout součinnost při 
kontrole jako osoba povinná spolupůsobit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 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 povinnosti stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) ~ písm. 
j) této smlouvy.

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

Čl. 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 musí být přístupný veřejnosti (např. u 
vstupu, u označení provozovny, otevírací doby apod.),

- 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).
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v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz, 
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČL 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

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. 12
Struktura závěrečné zprávy

1) Základní informace o projektu
• informace o organizátorech/vedení projektu, popis projektu, naplnění cílů atd.

2) Statistické údaje
• počet zapojených dětí a mládeže, jejich úspěchy, počet turnajů atd.
• způsob rozdělení poměrné části dotace na spolky (nižší články organizace)

3) Financování
• přehledná tabulka subjektů s vyčíslením přidělené částky včetně přehledu čerpání dotace 

zastřešující organizací
• doklad o úhradě poměrné části dotace spolkům dle čl. 12, odst. 2) (např. výpis z 

elektronického bankovnictví)

4) Propagace
* fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity

5) Čestné prohlášení
• potvrzující, že informace obsažené v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
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ČI. 13
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 14
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.

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. 14 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. 14 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, 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 
26. 4. 2022 usnesením č. 0682/14/2022/RK.

V .as.eke,««.... dne .2020.844 V Jihlavě dne 26. 05. 2022



ŽÁDOST O DOTACI KUJIPO1E1RKB

ID
í Evidenční číslo žádosti 
j (žadatel nevyplňuje) 7

Název projektu ’ .

Žadatel

(úplný název dle dokladu o !
právní subjektivitě a sídlo)

Podpora celoroční .sportovní činností děti a 1
mládeže prostřednictvím dotace členům r
Všesportovniho kolegia Kraje Vysočina :
........ ..........-.. ................. .............. :..........J
Orel župa Kubišova ' ' ’ |
Kněžice 334. 675 29 Kněice

DORUČENO OSOBU
: 2£í 7 ■ 2 i. 0 ■ é. ’

Jitka Kalčikov PharmDr.
Sekretář Oda župy Kubišovy j
602 736 121. jitka@kalck cz

Josef Kalcik ing. ;

724 186 638, 725 857 133. josef@kalck cz :
i

i

Statutární zástupce

(jméno, příjmení, titul, funkce,
telefon, e-mail)

............. . .. ............... ............ ........... ... .... .
Kontaktní osoba

(jméno, příjmení, titul, telefon, e
mail)

IČO žadatele 64269906 :

Bankovní spojení žadatele

(název banky, číslo účtu, kód 
banky)

Požadovaná výše dotace

Odůvodnění projektu

(proč žádáte o dotaci Kraj
Vysočina)

Poštovní spořitelna - ČSOB i

203151976/0300 J

...... ..................... .......... .......................................—

106 883 Kč

Důvodem je $ pomocí dotace zajistit celoroční 
sportovní činnosti dětí a mládeže v organizaci .
OREL na území Kraje Vysočina

Z finančních prostředku budou podporovány i 
’otevřené sportovní akce, kterých se účastní i 
' neorganizovaná mládež.

Cílové skupiny

(kdo je do akce zapojen a komu 
je určena)

I Děti a mládež do 18 let. 
j

Stručný popis projektu

i ' '

- celoroční sportovní činnost
- sportovní turnaje
- úhrady provozních nákladů sport, 

zařízeni
- zajištěni soutěží

I - startovně
; náklady na rozhodčí a trenéry

.... i.



Cile projektu ' ■

í ]
(čeho chcete v rámci realizace 1 Udržet a rozvíjet sportovní činnost mládeže :i
akce dosáhnout) ;

. ' i

■ Předpokladaný časový I ■
l harmonogram realizace projektu ■ '
i 111 2022-31 12 2022
I I I

। PinteoveiM oph • žadatele j Není plátcem

: (uveďte, zda žadatel je nebo není ! |

: plátcem DPH a přip zda má či : 1
; nemá nárok na odpočet) i :
L______ __ ___ _ ________ .!. .........                    _

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle ?ákona č 
250/2000 Sb^ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu - §10at odst. 3. písm. F 3.

Podiiem je myšlen obchodní podlí definovaný v § 31 zákona ó 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích, ve znění pozdepdch předpisu. Právnická osoba pudníkající uvede přímý obchodní 
podíl v jiných právnických osobách Pokud piávnická osoba nemá přímý obchodní podíl y žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pek níže trvedenou tabulku nevyplňuje.

Prohlášení žadatele o vypořádání závazků
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vuci 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu. Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě: za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí. Pozemkový fond, Statní 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.



r
Čestné prohlášení

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou pin a pravdivé.

V.Kněžicich.dne 5. 4 2022 ... %.!.... ......

... - Razítko, jménola a podpis/y 
statutárního zástupce/zástupcu žadatele

Vyplněný formulář zašlete v písemné podobě včetně příloh na adresu:

Krajsky úřad Kraje Vysočina log Zdeněk Beneš, oddělení mládeže a sponu, Zižkova 57. 586 0* Jihlava 
benes.zkrvysocme cz.


