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1. Název projektu 
 

Provozování Sportovního centra mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko pro 

rok 2018 

 

 

2.  Jméno a adresa řešitele projektu 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 

26606747 

vedoucí projektu: Ing. Zuzana Klimplová, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice; e-

mail: zuzana.klimplova@gmail.com 

 

3.  Charakteristika instituce, která projekt předkládá 
 

Orientační běh zahájil svou činnost v Pardubicích v roce 1960 v rámci turistického 

oddílu TJ Lokomotiva Pardubice. V roce 1969 vznikl samostatný oddíl orientačního 

běhu TJ Lokomotiva Pardubice. Současný sportovní klub OK Lokomotiva Pardubice se 

tak hlásí k tradici orientačních sportů v Pardubicích a stává se pokračovatelem a 

garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

OK Lokomotiva Pardubice je největším klubem orientačního běhu v České republice 

(přes 400 registrovaných členů). Svými sportovními výsledky se klub řadí i mezi 

nejúspěšnější kluby v rámci České republiky. V klubu působí řada seniorských 

reprezentantů ČR (Jana Knapová, Tomáš Kubelka) i reprezentanti juniorští (Anna 

Kopecká, Jana Peterová, Jonáš Fencl). 

Prioritou klubu je péče o děti a mládeţ, o čemţ svědčí dlouhodobě dobré výsledky práce 

klubu v této oblasti. Členové klubu v dorosteneckém věku vybojovali medaile na 

Mistrovstvích ČR i na Mistrovství Evropy dorostu. 

Od roku 2003 působí při OK Lokomotiva Pardubice Sportovní centrum mládeţe 

v orientačním běhu pro region Pardubicko. Toto SCM vyuţívalo v letech 2003 aţ 2017 

příspěvku Nadace orientačního běhu a příspěvku Pardubického kraje. Výsledky práce 

SCM přispěly ke zlepšení činnosti jak v OK Lokomotiva Pardubice, tak i ve 

spolupracujících klubech. 

V oddíle pracují v současné době 4 tréninkové skupiny věnující se ţactvu a dorostu. 

S kaţdou tréninkovou skupinou pracují 3–4 kvalifikovaní trenéři. 
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Stanovy klubu ani zákony neukládají klubu zpracování výroční zprávy. Klub 

kaţdoročně vydává Ročenku, v níţ jsou dokumentovány výsledky činnosti klubu 

v daném roce. Ročenka OK Lokomotiva Pardubice za rok 2017 bude zaslána Nadaci OB 

dodatečně (po vyjití v měsíci prosinci). Podrobné informace o činnosti klubu lze získat i 

na internetových stránkách klubu http://lpu.cz. 

 

4.  Popis výchozího stavu 

 Vzhledem k tomu, ţe se řešitel projektu zúčastnil grantového programu SCM v letech 

2003 – 2017, vychází popis výchozího stavu ze Závěrečné zprávy o pouţití nadačního 

příspěvku Provozování Sportovního centra mládeţe pro region Pardubicko v roce 2017 

(zpracováno v listopadu 2017).  

Činnost OK Lokomotiva Pardubice v oblasti práce s mládeţí se dá charakterizovat 

následovně: 

 dlouholetá tradice v tréninkové péči o ţactvo a dorost; 

 výchova řady úspěšných závodníků, kteří jsou v současné době v juniorských i 

seniorských reprezentacích ČR (Anna Kopecká, Jana Peterová, Jonáš Fencl, 

Tomáš Kubelka, Jana Knapová); 

 velký počet závodníků v ţákovských a dorosteneckých kategoriích v klubu; 

 dostatečný počet kvalifikovaných trenérů ochotných pracovat s mládeţnickými 

kategoriemi; 

 pravidelné pořádání 4–5 soustředění ročně pro ţactvo a dorost;  

 pravidelná spolupráce s menšími kluby ve spádové oblasti Sportovního centra 

mládeţe pro region Pardubicko – Orientační sporty Nové Město na Moravě, KOB 

Choceň, TJ Lokomotiva Česká Třebová, OK Jihlava, KOB Ústí nad Orlicí, SJH 

Jindřichův Hradec, Sokol Ţamberk, SKP Ţďár nad Sázavou, SK Chrast; 

 velmi dobré výsledky Sportovního centra mládeţe pro region Pardubicka v letech 

2003 aţ 2017. 

 V Pardubickém kraji i v kraji Vysočina působí v klubech orientačního běhu celá řada 

talentů, kteří nemají moţnost kvalifikovaného trenérského vedení a účasti na 

specializovaných mapových soustředěních.  

 Od roku 2003 začalo pracovat při OK Lokomotiva Pardubice Sportovní centrum 

mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko. Toto centrum bylo financováno 

jednak z příspěvku Nadace orientačního běhu, jednak z příspěvku Pardubického kraje, 
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z příspěvků klubů členů SCM a z příspěvků jednotlivých závodníků zařazených do 

SCM. Centrum prokázalo ve všech letech své činnosti svou ţivotaschopnost a zařazení 

závodníci dokázali většinou dosti podstatně zvýšit svoji výkonnost. Členové centra 

dosáhli velmi dobrých sportovních výsledků (účast na MED, řada medailí z M ČR, 

umístění v první desítce v ţebříčku A). Činnost SCM je popsána ve zprávách o činnosti 

SCM za roky 2003 aţ 2017. Podrobné informace o činnosti SCM jsou i na internetových 

stránkách http://scm.lpu.cz. 

 Výsledky činnosti SCM v letech 2003 aţ 2017 jsou dobrým základem pro činnost 

Sportovního centra mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko pro rok 2018.

 

5.  Cíl projektu 

 Hlavní cíl projektu: 

 Pokračování v dlouhodobé a systematické (nepřetržitě od roku 2003) práci SCM, tzn. 

v tréninkové podpoře talentů orientačního běhu ve věku 15 – 18 let v regionech 

Pardubicka a Vysočiny.  

 Dílčí cíle projektu: 

 plynule navázat na činnost centra v minulém roce; 

 provázat činnost velkých a malých oddílů ve spádové oblasti centra; 

 všem závodníkům nabídnout moţnost spolupráce s kvalifikovaným trenérem; 

 zvyšovat fyzickou výkonnost závodníků (pravidelné testy fyzické připravenosti); 

 vést tréninkový proces tak, aby závodníci získali základní návyky výkonnostních, 

popř. vrcholových sportovců (pravidelný systematický trénink, vedení tréninkové 

evidence, vyuţívání závěrů lékařských vyšetření, apod.); 

 získávání zkušeností v náročných terénech v tuzemsku i v cizině; 

 úspěšné vystoupení v celostátních soutěţích v orientačním běhu; 

 start alespoň jednoho závodníka SCM na MSJ nebo MED 2018. 

Centrum bude sledovat závodníky z těchto oddílů a klubů: OK Lokomotiva Pardubice, 

Orientační sporty Nové Město na Moravě, KOB Choceň, TJ Lokomotiva Česká 

Třebová, OK Jihlava, KOB Ústí nad Orlicí, SJH Jindřichův Hradec, Sokol Ţamberk, 

SKP Ţďár nad Sázavou, SK Chrast, TJ Růţená, okrajově i Ulita-HOBRA Orienteering 

Broumov, OK Jilemnice a OOS TJ Spartak Vrchlabí.  
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6. Realizační plán a časový harmonogram 

Pro realizaci činnosti Sportovního centra mládeţe v orientačním běhu pro region 

Pardubicko byl přijat pro rok 2018 tento plán: 

 a) vyhledání talentů, konzultace s klubovými trenéry listopad 2017 

 b) výběr členů SCM pro rok 2018 listopad 2017 

 c) koordinace tréninkových plánů členů SCM s osobními trenéry leden, únor 2018 

 d) běţecká příprava leden – říjen 2018 

 e) mapová příprava (mapové tréninky, soustředění) březen – září 2018 

 f) testování fyzické přípravy duben – září 2018 

 g) účast v celostátních soutěţích v orientačním běhu duben – říjen 2018 

 h) vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období listopad 2018 

 i) zpracování projektu pro grantový program na další období listopad 2018 

 

 Plán akcí SCM na rok 2018: 

 Datum   Akce   Účastníci   

 9. – 10. 12. úvodní sraz (Šachov) všichni 

 26. – 28. 1. lyţařské soustředění (Horní Polubný) výběr 

 16. – 18. 2.  lyţařské soustředění (Nové Město na Moravě) D/H16  

 2. – 4. 3. běţecké soustředění (Zderaz) všichni 

 29. 3. – 2. 4. mapové soustředění (Doksy) všichni  

 20. – 29. 4. mapové soustředění + Tiomila (Švédsko) výběr  

   28. – 29. 4. mapové soustředění (Adršpach) D/H16  

 1. – 3. 6. mapové soustředění (Radvanice) D/H16 

 29. 7. – 11. 8. letní tábor Silva o-camp (Budislav) D/H16 

 22. – 23. 9. mapové soustředění (bude upřesněno) všichni 

 25. – 28. 10. závěrečný sraz (Ţacléř – Prkenný důl) všichni 

 25. 10.   závěrečná schůzka trenérů (Ţacléř – Prkenný důl) trenéři   

 

Změny v plánu akcí jsou vyhrazeny. 

 

Lékařská prohlídka: Pro členy A druţstva, v průběhu jara 2018 (dle kapacity) 

 Volitelná nabídka: 

 Běţecké tréninky:  Atletický tunel Pardubice (1. 12. 2017 – 31. 3. 2018) – čtvrtek 

     Atletická dráha Pardubice (po celý rok) – středa 
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 Mapové tréninky:  Od 1. 4. 2018 kaţdé úterý odpoledne výjezdy do okolí Pardubic 

(jednotlivé mapové tréninky budou zaměřeny na různé mapové techniky). 

 Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou na http://scm.lpu.cz 

  

 Počet členů zařazených do SCM 2018:  

 druţstvo A  26 (jmenný seznam je uveden v příloze č. 1) 

 druţstvo B  25 (jmenný seznam je uveden v příloze č. 2) 

 

 Trenérské a organizační zabezpečení činnosti SCM 2018: 

 vedoucí SCM:  Ing. Zuzana Klimplová 

 vedoucí trenér SCM: Jan Kaplan 

 trenéři: 8 trenérů (4x LPU, 1x CHC, 1x SJI, 1x OSN, 1x SJH – jmenný 

seznam je uveden v příloze č. 3) 

 

7.  Rozpočet projektu 

 Řešitel projektu se snaţí maximálně vyuţít všech zdrojů na zabezpečení přípravy členů 

SCM. Akce budou realizovány maximálně hospodárně, ovšem tak, aby byla 

zabezpečena maximální kvalita sportovní přípravy a regenerace. 

Projekt bude financován z těchto zdrojů: 

a)  příspěvek Nadace orientačního běhu; 

b)  příspěvky klubů závodníků zařazených do SCM; 

c)  příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCM; 

d)  bude poţádán Pardubický kraj o grant na činnost SCM. 

Některé akce (a odměny trenérů) budou spolufinancovány z prostředků Tréninkového 

centra Pardubicko a Vysočina  

 

Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB: 

Termín Akce Náklady 

celkem 

tis. Kč 

Příspěvek 

Nadace OB 

tis. Kč 

9. – 10. 12. úvodní sraz (Šachov) 10 0 

26. – 28. 1. lyţařské soustředění (Horní Polubný) 15 7 

16. – 18. 2.  lyţařské soustředění (Nové Město na Moravě) 25 13 

2. – 4. 3. běţecké soustředění (Zderaz) 30 15 
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29. 3. – 2. 4. mapové soustředění (Doksy) 45 20 

20. – 29. 4. mapové soustředění + Tiomila (Švédsko) 80 0 

28. – 29. 4. mapové soustředění (Adršpach) 20 10 

1. – 3. 6. mapové soustředění (Radvanice) 25 10 

29. 7. – 11. 8. letní tábor Silva o-camp (Budislav) 60 0 

22. – 23. 9. mapové soustředění (bude upřesněno) 10 0 

25. – 28. 10. závěrečný sraz (Ţacléř) 10 0 

25. 10. závěrečná schůzka trenérů (Ţacléř) 0 0 

Jaro 2018 Lékařské prohlídky 10 5 

2018 Běţecké tréninky (dráha, tunel) 5 0 

2018 Mapové tréninky  15 0 

2018 Odměny trenérům  0 0 

2018 Reţijní náklady SCM 3 0 

C e l k e m 363 80 

  

Náklady na jednotlivé akce budou průběţně upřesňovány. 

 

8.  Plán hodnocení projektu 

Úspěšnost hodnocení projektu bude provedena po skončení závodní sezóny 2018. Jako 

kritéria budou pouţita: 

 Sportovní výsledky závodníků zařazených do SCM v roce 2018. 

 Individuální vývoj v běţecké i mapové přípravě jednotlivých závodníků zařazených 

do SCM v roce 2018. 

 Naplnění věcné části projektu SCM v roce 2018 

Hodnocení projektu bude projednáno s trenéry klubů a oddílů, jejichţ závodníci byli 

zařazeni do SCM v roce 2018. Závěrečná zpráva o činnosti Sportovního centra mládeţe 

v orientačním běhu pro region Pardubicko bude předloţena k projednání komisi 

talentované mládeţe sekce OB ČSOS. 

Nadace orientačního běhu obdrţí Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního centra 

mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko v roce 2018 do 30. 11. 2018. 
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9.  Předpokládaný další vývoj 

Řešitel projektu předpokládá, ţe činnost Sportovního centra mládeţe v orientačním běhu 

povede v roce 2018 stejně jako v letech předešlých k růstu sportovní výkonnosti 

závodníků zařazených do centra. Centrum by mělo mít předpoklady k pokračování své 

činnosti i v dalších letech. Řešitel má zájem pokračovat v činnosti centra i v dalších 

letech. Další vývoj by měl reagovat na vyhodnocení činnosti centra v roce 2018. 

 

Činnost Centra talentované mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko v roce 

2018 bude výrazným krokem k ovlivnění sportovní výkonnosti závodníků zařazených 

do centra a měla by na něj navázat činnost i v dalším období. 

 

10.  Seznam příloh 

Příloha č. 1: Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A. 

Příloha č. 2: Jmenný seznam zařazených talentů s jinou licencí, neţ je licence A. 

Příloha č. 3: Jmenný seznam trenérů. 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení ţadatele, závazek ţadatele a prohlášení ţadatele. 

Příloha č. 5: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů  

Příloha č. 6: Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku. 

Příloha č. 7: Stanovy OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdruţení. 

Příloha č. 8: Zápis ze zasedání členské schůze OK Lokomotiva Pardubice ze dne 9. 12. 

2016 – oprávněnost osoby k podpisu smlouvy za příjemce. 

Příloha č. 9: Výpis ze spolkového rejstříku 

 

Pardubice dne 30. 11. 2017 

 

 

 Ing. Zuzana Klimplová     Ing. Petr Klimpl 

        řešitel projektu            předseda OK Lokomotiva Pardubice 
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Příloha č.1 

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 

 
Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A pro rok 

2018 

 
 Jméno Kategorie Registrace e-mail 

1. Fejfarová Tereza D16 LPU0360 tereza.fej@seznam.cz 

2. Koberová Kateřina D16 LPU0352 kacka.koberova@seznam.cz 

3. Petrásová Hana D16 LPU0380 petrasovah@centrum.cz 

4. Pušová Bára D16 LPU0357 bara.pusova@expertcar.cz 

5. Kinštová Tereza D16 SJH0251 kinst@seznam.cz 

6. Blaţková Kateřina D16 SJH0252 kblazkova@centrum.cz 

7. Pilná Natálie D16 VRL0351 liba.pilna@seznam.cz 

8. Karlová Anna D16 JIL0352 kata.karlova@tiscali.cz 

9. Chaloupková Kateřina D18 CHC0051 atakch@seznam.cz 

10. Borovičková Valerie D18 LPU0054 borovickova.valerie@seznam.cz 

11. Peterová Jana D18 LPU0057 janicka.pety@seznam.cz 

12. Nechanická Klára D18 OSN0050 klarkanechanicka@seznam.cz 

13. Hojná Eliška D18 SJH0052 betaskvadra@seznam.cz 

14. Pipek Ondřej H16 LPU0203 ondatra.pipek@gmail.com 

15. Waněk Hubert H16 LPU0309 bert.wanek@seznam.cz 

16. Nechanický Jan H16 OSN0200 jan.nechanicky@centrum.cz 

17. Mareček Šimon H16 OSN0201 mareceksimon@seznam.cz 

18. Hojný Jáchym H16 SJH0301 betaskvadra@seznam.cz 

19. Foltýnová Eva D18 SJI0051 foltasov@seznam.cz 

20. Rusin Vojtěch H16 BRU0301 alenarusinova@centrum.cz 

21. Švadlena Michal H18 CHC0101 michal@svadlena.cz 

22. Roudný Martin H18 LPU0002 martin.roudny@gmail.com 

23. Roudný Václav H18 LPU0001 vendar321@gmail.com 

24. Rusin Jan H18 LPU0008 honza.rusin@email.cz 

25. Volák Ondřej H18 LPU0010 ondra.volak@email.cz 

26. Čech Petr H18 SJI0001 pcex@seznam.cz 

 

 

Pardubice 30. 11. 2017 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 2 

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 

 
Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 –16 roků s jinou licencí, než 

je licence A, pro rok 2018 

 
  Jméno Kategorie Registrace e-mail 

1. Kovářová Jana D16 CET0251 akov@seznam.cz 

2. Starková Terezie D16 CHT0251 terezie.starkova@atlas.cz 

3. Bártová Adéla D16 LPU0353 bartsoft@volny.cz 

4. Kološová Veronika D16 LPU0351 vercakolosova@seznam.cz 

5. Vodičková Johana D16 LPU0354 johy12@centrum.cz 

6. Pinke Veronika D16 LPU0361 kata.holice@seznam.cz 

7. Stohanzlová Kristýna D16 LPU0356 kiki2003.953@gmail.com 

8. Sobotková Klára D16 PZR0351 klarkasport@centrum.cz 

9. Fejfar Lukáš H16 LPU0310 lukas.fej@seznam.cz 

10. Macek Ondřej H16 LPU0209 ondra.macek@post.cz 

11. Mrskoč Marek H16 LPU0205 MrskocMar@seznam.cz 

12. Novák Adam H16 LPU0320 adamn.s@seznam.cz 

13. Šišma Vojtěch H16 LPU0204 hana.sismova@seznam.cz 

14. Pinke Tomáš H16 LPU0311 kata.holice@seznam.cz 

15. Fencl Jáchym H16 LPU0301 marketa.fenclova@gmail.com 

16. Jošt Jakub H16 LPU0213 TenJakubJost@email.cz 

17. Juška Jiří H16 LPU0304 sjuskova@centrum.cz 

18. Lacina Jindřich H16 LPU0211 m.lacina@post.cz 

19. Růţička Radek H16 LPU0201 radua@seznam.cz 

20. Vališ Jan H16 LPU0210 Honza-valis@seznam.cz 

21. Váňa Vojtěch H16 LPU0312 vojta.vana@centrum.cz 

22. Pobuda Vojtěch H16 SJH0302 pobudam@gmail.com 

23. Tkáč Juraj H16 SJI0200 jurajtkac2021A6@gymnaziumjihlava.cz 

24. Kopecký Jan H16 PZR0202 honzazr@gmail.com 

25. Jelínek Kryštof H16 RUZ0301 MGHodice@seznam.cz 

 

 
 

Pardubice 30. 11. 2017 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č .3 

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 
 

Jmenný seznam trenérů a metodiků pro rok 2018 

 
  

Jméno 

Trenérská 

licence 

Registrace 

OB e-mail, telefon 

1. Kaplan Jan T1 LPU6401 jan.kaplan@geovap.cz, 606276277 

2. Roudný Václav  LPU6102 azgarden@centrum.cz; 604525153 

3. Haas Karel T2 LPU7304 karel.haas@volny.cz; 777274026 

4. Koberová Lenka T1 LPU6954 koberovi@seznam.cz; 776720115 

5. Kober Michal  LPU6701 koberovi@seznam.cz 

6. Nechanický Pavel  OSN7209 pavel.nechanicky@centrum.cz; 775076728 

7. Čechová Zuzana  SJI6951 zuzacechova@seznam.cz; 604348242 

8. Švadlena Jiří  CHC4601 jiri@svadlena.eu; 775869316 

9. Iva Benešová T3 SJH7051 benesova@gymjc.cz 

 

 

Pardubice 30. 11. 2017 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 4 

 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 26606747, 

jako ţadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra mládeţe v orientačním 

běhu na rok 2018 prohlašuje, ţe vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloţí na 

předmět projektu nejméně 100 % finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 80 

tis. Kč. 

 

Datum 30. 11. 2017 

 

 

 

 

       Ing. Petr Klimpl 

       předseda OK Lokomotiva Pardubice 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 26606747, 

se zavazuje, ţe poskytnuté prostředky budou čerpány na sportovní činnost a na reţii s tím 

spojenou na území České republiky, v souladu s předloţeným projektem na provozování 

Sportovního centra mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko v roce 2018. 

Souhlasíme s tím, ţe poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2018. Jsme si 

vědomi, ţe nákupy dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými 

náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a reţii. 

 

Datum 30. 11. 2017 

 

 

 

 

        Ing. Petr Klimpl 

       předseda OK Lokomotiva Pardubice 
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Příloha č. 5 

Prohlášení 
 

Sportovní centrum mládeţe v orientačním běhu pro region Pardubicko prohlašuje, ţe souhlasí 

se zveřejněním svého předloţeného projektu na provozování sportovního centra mládeţe 

v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2018. Závěrečná zpráva 

bude zpracována dle níţe uvedené osnovy – obsahu.  

 

Osnova obsahu závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Hlavní cíle projektu 

e) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

f) Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeţe 

g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeţe, v případě vyřazení 

závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení  

h) Seznam akcí sportovního centra mládeţe, u kaţdé akce sdělit počet zúčastněných 

závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu mělo zajištěno lékařské 

prohlídky  

i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeţe; přiloţit tabulku 

výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 

Královehradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeţe formou poloţkového popisu 

projektu zpracovaného tak, aby u kaţdé poloţky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést z 

jakých zdrojů ţadatel obdrţel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku  

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 

n) Předpokládaný další vývoj 

 

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu 30. listopadu 2018. 

 

 

 

 

Pardubice 30. 11. 2017 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 6 

Návrh 

 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 

 

Smluvní strany: 

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 

zastoupenou:  Ing. Evţen Cigoš, předseda spráni rady nadace 

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4 

číslo účtu: 215194682/0600 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice 

zastoupenou: Ing. Petr Klimpl, předseda 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 

číslo účtu: 1069724001/5500 

IČO: 26606727 

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

 

uzavírají v souladu s § 353 aţ § 356 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., shora uvedenou 

smlouvu takto: 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy 

příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy. 

  

2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho pouţít na 

zajištění provozování sportovních center mládeţe v orientačním běhu pro rok 2018, které 

soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péči pro 

jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací 

dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším ţádostem 

na provozování sportovních center mládeţe v orientačním běhu v roce 2018 v souladu se 

zaslanou ţádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeţe v orientačním 

běhu pro rok 2018 příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesáttisíc korun českých)  

 

Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 
 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 

 

První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této 

smlouvy převodem na účet příjemce.  

 

Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdrţení 

závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. 

 

Čl. IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 

 

1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek pouţít v termínech uvedených v přílohách této 

smlouvy. 

 

2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 

 

Čl. V 

Závazky příjemce 

 

1.     Příjemce se zavazuje: 

a)    pouţít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých 

touto smlouvou 

b)    pouţít nadační příspěvek hospodárně 

c)     vést řádnou účetní evidenci 

d)     plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran 

e)     nepouţívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 

  

2.    Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly 

negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 

  

3.    Příjemce je povinen umoţnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu pouţití nadačního 

příspěvku. 

  

4.    Příjemce se zavazuje podat nadaci na její ţádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám 

spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 

  

5.    Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichţ realizaci 

byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, ţe aktivita je financována z nadačního 

příspěvku poskytnutého nadací. 

  

6.     Příjemce je povinen předloţit nadaci závěrečnou zprávu o pouţití nadačního příspěvku 

včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 
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7.     Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci 

bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování. 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1.     Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakoţ i 

oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

  

2.     Změny a doplňky této smlouvy jsou moţné jen formou písemných dodatků. Pro platnost 

dodatku se vyţaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

  

3.     Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se povaţují za doručená, pokud byla 

doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 

  

4.     Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

  

5.     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro kaţdou ze smluvních 

stran. 

  

6.     Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 

  

7.     Smluvní strany prohlašují, ţe souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsaţena 

v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 

 

 

 

V Brně dne …………. 

 

Za nadaci: 

 

 

 

V Pardubicích dne 30. 11. 2017 

 

Za příjemce: 

Ing. Petr Klimpl, předseda OK Lokomotiva Pardubice, spolek 

 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

ţádostem na provozování sportovních center mládeţe v orientačním běhu v roce 2018 

- Projekt provozování sportovního centra mládeţe v orientačním běhu na rok 2018 

 

 



STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. I 
Název sportovního klubu 

1.1 Název sportovního klubu: OK Lokomotiva Pardubice, spolek.  
1.2 Název sportovního klubu je možno použít ve spojení se jménem nebo názvem sponzora klubu. V 

takovém případě se jméno nebo název sponzora vloží do názvu sportovního klubu před označení 
města.  

 
Čl. II 

Sídlo sportovního klubu 
2.1  Sídlo sportovního klubu: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.  
 

Čl. III 
Historie a trvání sportovního klubu 

3.1  Orientační běh zahájil svou činnost v Pardubicích v roce 1960 v rámci turistického oddílu TJ 
Lokomotiva Pardubice. V roce 1969 vznikl samostatný oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva 
Pardubice.  

3.2 Členská schůze oddílu orientačního běhu TJ Lokomotiva Pardubice konaná dne 17. 11. 2002 přijala 
usnesení k zřízení samostatného sportovního klubu a tehdejší výbor oddílu pověřila k úkonům k tomu 
směřujícím.  

3.3 Založený sportovní klub OK Lokomotiva Pardubice se hlásí k tradici orientačních sportů v Pardubicích 
a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.  

3.4 Sportovní klub se zakládá na dobu neurčitou.  
 

Čl. IV 
Předmět činnosti a účel sportovního klubu 

4.1 Sportovní klub, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), je samosprávným a dobrovolným svazkem členů 
provozujících sportovní, tělovýchovnou, turistickou, organizační, osvětovou činnost, coby činnost 
hlavní, a hospodářskou činnost, coby činnost vedlejší.  

4.2 Základním účelem sportovního klubu je: 
- organizovat sportovní činnost členů sportovního klubu, účastnit se sportovních a tělovýchovných 

akcí a aktivit, dle potřeby se zapojit do jejich organizování a vytvářet pro takovou činnost 
materiální a tréninkové podmínky;  

- vytvořit podmínky pro členy sportovního klubu pro sportování a pobyt v přírodě, organizovat sport 
a pohyb v přírodě pro veřejnost;  

- vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní hospodářskou činností;  
- při své činnosti se zasadit o ochranu životního prostředí, chránit přírodu jako své největší 

sportoviště;  
- vést své členy a působit i mimo členskou základnu k dodržování základních etických a mravních 

pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury;  
- hájit zájmy členů klubu a za tím účelem spolupracovat s ostatními spolky, jinými právnickými a 

fyzickými osobami nebo orgány veřejné moci;  
- sportovního dění se účastnit i v rámci jiných organizací jako jsou např. Česká unie sportu, Český 

svaz orientačních sportů, Český olympijský výbor apod.;  
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.  

4.3  Sportovní klub je oprávněn provozovat všechny činnosti, které bezprostředně slouží účelu sportovního 
klubu.  

 

B. ČLENSTVÍ 
 

Čl. V 
Členství ve sportovním klubu 

5.1  Členem sportovního klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a 
přihlásí se za člena sportovního klubu. O přijetí za člena rozhoduje výbor. Členství v klubu je 



dobrovolné a je vedeno zájmem o sport a pobyt v přírodě, o vlastní a společenské uplatnění v oblasti 
orientačního běhu a dalších orientačních sportech.  

5.2  Vedení seznamu členů sportovního klubu a provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob ve 
sportovním klubu v seznamu členů sportovního klubu zabezpečuje výbor. Seznam členů sportovního 
klubu je členům sportovního klubu zpřístupněn; o způsobu zpřístupnění seznamu členů sportovního 
klubu (zejména např. prostřednictvím internetových stránek sportovního klubu apod.) rozhoduje výbor.  

5.3  Členství ve sportovním klubu zaniká vystoupením ze sportovního klubu, které bere na vědomí výbor, 
úmrtím či vyloučením z důvodů stanovených občanským zákoníkem.  Odchylně od občanského 
zákoníku tyto stanovy určují, že o vyloučení člena ze sportovního klubu rozhoduje členská schůze. 
Vzhledem k tomu, že sportovní klub neustanovuje dle těchto stanov mezi svými orgány rozhodčí 
komisi, tak odchylně od občanského zákoníku tyto stanovy určují, že orgánem příslušným 
k přezkoumání rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze sportovního klubu je výbor. Při zániku 
členství ve sportovním klubu z důvodu vystoupení či vyloučení je povinností člena i sportovního klubu 
vypořádat všechny své vzájemné závazky.  

5.4  Členství ve sportovním klubu je:  
a) aktivní (v těchto stanovách a jiných vnitřních dokumentech sportovního klubu mu odpovídá pojem 
„aktivní člen“) nebo  
b) neaktivní (v těchto stanovách a jiných vnitřních dokumentech sportovního klubu mu odpovídá 
pojem „neaktivní člen“)  
lišící se zejména rozsahem práv a povinností členů sportovního klubu a výší pravidelných členských 
příspěvků. Aktivním členem sportovního klubu je každý jeho člen, který svým dobrovolným 
rozhodnutím nezvolí neaktivní členství. Rozhodnutí o zvolení neaktivního členství může člen 
sportovního klubu učinit vždy s účinností na jeden celý kalendářní rok, a to sdělením výboru nejdéle 
30 dnů před počátkem kalendářního roku, pro který neaktivní členství volí.  

 
Čl. VI 

Práva a povinnosti členů sportovního klubu 
6.1  Základní práva a povinnosti členů sportovního klubu bez ohledu na druh členství jsou:  

a) podílet se na plnění předmětu činnosti a účelu sportovního klubu popsaných v čl. 4.1 a 4.2 stanov 
klubu;  

b) vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, úcty a spolupráce, zejména dodržováním společenských 
norem slušnosti, ochrany majetku a životního prostředí;  

c) svými sportovními výkony, chováním, dodržováním sportovních pravidel a ducha fair play 
důsledně hájit důvěryhodnost a prestiž sportovního klubu;  

d) ctít dohody uzavřené se sponzory, orgány veřejné moci a vlastníky lesů, resp. jakýchkoliv jiných 
pozemků a objektů, na nichž probíhá činnost sportovního klubu;  

e) dle svých možností a schopností přispět v práci pro sportovní klub a jeho rozvoj; 
f) řádně a včas platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtě splatnosti stanovené pro každý kalendářní 

rok výborem, jakož i jiné poplatky související s členstvím ve sportovním klubu a s činností 
sportovního klubu, pokud o tom rozhodl výbor.  

6.2 Základní práva členů sportovního klubu s aktivním členstvím jsou:  
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a 

společenského života v rámci sportovního klubu,  
b) účastnit se od 15 let věku s právem hlasovat zasedání členské schůze,  
c) být volen od 18 let věku do výboru.  
Základní práva členů sportovního klubu s neaktivním členstvím jsou:  
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a 

společenského života v rámci sportovního klubu,  
b) účastnit se jako host bez hlasovacího práva zasedání členské schůze.  

6.3  Další rozsah práv a povinností členů sportovního klubu neupravený tímto článkem stanov je oprávněn 
upravit předseda sportovního klubu interním předpisem, k jehož vydání je nutný předchozí souhlas 
výboru.  

 

C. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

 
Čl. VII 

Majetek sportovního klubu, zásady hospodaření 
7.1  Majetek sportovního klubu tvoří všechny hmotné a nehmotné věci ve vlastnictví sportovního klubu.  
7.2  Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:  

- členské příspěvky členů sportovního klubu;  



- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti;  
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti;  
- příspěvky a dotace sportovních svazů, jiných fyzických a právnických osob nebo orgánů veřejné 

moci;  
- majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu jeho členem;  
- sponzorské dary a příspěvky;  
- příjmy z reklamy a propagace.  

7.3  Majetek sportovního klubu je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku.  
7.4  Při svém hospodaření se sportovní klub řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem. Sportovní klub vede řádnou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.  

 

D. ORGÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU 
 

Čl. VIII 
Orgány sportovního klubu 

8.1  Orgány sportovního klubu jsou:  
- členská schůze;  
- výbor;  
- předseda sportovního klubu.  

 
Čl. IX 

Členská schůze 
9.1  Členská schůze je nejvyšším orgánem sportovního klubu. Členské schůze mají právo se účastnit 

všichni členové sportovního klubu.  
9.2  Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji předseda sportovního klubu vhodným 

způsobem zajišťujícím informovanost všech členů sportovního klubu (zejména pozvánkou 
zveřejněnou na vývěsce klubu či na internetových stránkách sportovního klubu). Pozvánka musí 
obsahovat zejména místo, datum, čas a program jednání. Předseda sportovního klubu je povinen 
svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to alespoň polovina všech členů sportovního klubu 
starších patnácti let, nebo alespoň nadpoloviční většina členů výboru. V případě nečinnosti předsedy 
sportovního klubu svolává členskou schůzi kterýkoliv člen výboru.  

9.3  Členská schůze:  
a) rozhoduje o zániku sportovního klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání 

majetku sportovního klubu,  
b) rozhoduje o změnách těchto stanov,  
c) volí a odvolává předsedu sportovního klubu a členy výboru sportovního klubu,  
d) projednává a schvaluje každoroční zprávu o hospodaření sportovního klubu a majetku 

sportovního klubu, kterou je jí povinen za každý jednotlivý kalendářní rok předložit výbor.  
9.4  Členská schůze je schopna jednat a usnášet se za účasti nadpoloviční většiny aktivních členů 

starších patnácti let. Pokud se ve stanovenou dobu počátku členské schůze uvedenou v pozvánce 
nedostaví na členskou schůzi nadpoloviční většina aktivních členů starších patnácti let, odloží se 
zahájení jednání členské schůze o 30 minut. Po uplynutí této doby, pokud opět není přítomna více 
než polovina aktivních členů starších patnácti let, zahájí se členská schůze, souhlasí-li s tím většina 
přítomných aktivních členů starších patnácti let, a členská schůze je v takovém případě schopna 
jednat a usnášet se za účasti jakéhokoliv počtu aktivních členů starších patnácti let.  

9.5  K rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných aktivních členů 
starších patnácti let. Každý aktivní člen starší patnácti let má jeden hlas.  

9.6 O zasedání členské schůze se vyhotovuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda 
sportovního klubu.  

9.7 Členskou schůzi řídí předseda sportovního klubu, nebo jím pověřený člen výboru.  
 

Čl. X 
Výbor 

10.1  Výbor je orgánem sportovního klubu, který 
a) má ve všech záležitostech sportovního klubu poradní působnost vůči předsedovi sportovního 

klubu, 
b) dohlíží na výkon působnosti předsedy sportovního klubu, coby individuálního statutárního orgánu 

sportovního klubu, a na hospodaření sportovního klubu, 



c) rozhoduje ve vnitřních záležitostech sportovního klubu, které mu výslovně svěřují tyto stanovy 
(zejména rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena sportovního klubu podle ustanovení bodu 5.1 
těchto stanov, zabezpečuje vedení seznamu členů sportovního klubu a provádění zápisů a 
výmazů týkajících se členství osob ve sportovním klubu v seznamu členů sportovního klubu podle 
ustanovení bodu 5.2 těchto stanov, je orgánem příslušným k přezkoumání rozhodnutí členské 
schůze o vyloučení člena ze sportovního klubu podle ustanovení bodu 5.3 těchto stanov, stanoví 
každoročně výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků a jiných případných poplatků souvisejících 
s členstvím ve sportovním klubu a s činností sportovního klubu podle ustanovení bodu 6.1 písm. 
f) těchto stanov, uděluje předsedovi sportovního klubu předchozí souhlas k případnému vydání 
interního předpisu sportovního klubu podle ustanovení bodu 6.3 těchto stanov, uděluje 
předsedovi sportovního klubu předchozí souhlas k právním jednáním podle ustanovení bodu 10.1 
těchto stanov).  

Výbor uděluje předsedovi sportovního klubu předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým sportovní 
klub 
a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,  
b) vlastní nemovitou věc zatěžuje nebo   
c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem. 
Počet členů výboru určí členská schůze tak, aby byl vždy lichý. Členská schůze volí členy výboru na 
funkční období, které jsou dva roky. Členové výboru mohou být zvoleni opakovaně. V průběhu trvání 
funkčního období členů výboru volí členská schůze nové členy za ty, kteří z funkce odstoupili či ji z 
vážných důvodů nemohou vykonávat.  

10.2  Výbor zasedá minimálně 1x za tři měsíce. Svolává jej a předsedá mu výborem pověřený člen výboru. 
V případě, že na žádost alespoň poloviny členů výboru nesvolá výborem pověřený člen výboru do 14 
dnů zasedání, jsou tito členové oprávněni ke svolání namísto výborem pověřeného člena výboru.  

10.3   Výbor je svoláván dopisem, faxem, e-mailem či telefonicky.  
10.4 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K rozhodnutí výboru je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných jeho členů. Každý člen výboru má jeden hlas.  
10.5  O zasedání výkonného výboru se vyhotovuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá výborem 

pověřený člen výboru.  
 

Čl. XI 
Předseda sportovního klubu 

11.1  Předseda sportovního klubu je individuálním statutárním orgánem sportovního klubu; řídí činnost 
sportovního klubu a rozhoduje o všech záležitostech sportovního klubu, které tyto stanovy výslovně 
nesvěřují do působnosti členské schůze nebo výboru. Jedná jménem sportovního klubu samostatně a 
za klub je oprávněn podepisovat. Podepisuje tak, že svůj podpis připojí k napsanému či vytištěnému 
názvu sportovního klubu. K jednání i podepisování může též zmocnit kteréhokoliv člena sportovního 
klubu.  

11.2 Předseda je odvoláván a volen členskou schůzí. Funkční období předsedy je dvouleté a může být 
zvolen opakovaně.  

 
Čl. XII 

Přechodná ustanovení související se změnou stanov schválenou členskou schůzí konanou dne 11. 12. 
2015 

 
12.1  Členství ve sportovním klubu vzniklé podle dosavadního znění stanov, zůstává všem členům 

sportovního klubu bez dalšího zachováno. 
12.2 Členové volených orgánů sportovního klubu, předseda sportovního klubu a členové výboru 

sportovního klubu, kteří byli zvoleni do svých funkcí členskou schůzí konanou dne 12. 12. 2014, 
budou tyto funkce vykonávat i nadále, a to až do uplynutí jejich právě probíhajícího funkčního období. 

12.3  Je-li některý z interních předpisů sportovního klubu v rozporu s tímto zněním stanov, pozbývá takový 
interní předpis, v rozsahu, v němž je v rozporu s tímto zněním stanov, nabytím účinnosti tohoto znění 
stanov účinnosti. Předseda sportovního klubu upraví interní předpisy dle předchozí věty tak, aby 
interní předpisy byly v souladu s tímto zněním stanov nejpozději do 30. 6. 2016. 

12.4 Členská schůze zmocňuje předsedu sportovního klubu provést případné administrativně formální 
úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného 
rejstříkového soudu může předseda sportovního klubu odstraňovat všechny vady stanov vytknuté 
rejstříkovým soudem k dosažení jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy a k dosažení 
zápisu do spolkového rejstříku. 



12.5  Záležitosti sportovního klubu neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

12.6 Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí sportovního klubu konanou dne 4. 2. 2016. 
 
Pardubice dne 17. 11. 2002 (ve znění úprav schválených členskou schůzí sportovního klubu dne 1. 12. 2006, 
ve znění úprav schválených členskou schůzí sportovního klubu dne 11. 12. 2015 a ve znění úprav 
schválených členskou schůzí sportovního klubu dne 4. 2. 2016).  
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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl , vložka L 4759
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 26. listopadu 2002
Spisová značka: L 4759 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 266 06 747
Právní forma: Spolek
Účel:

Organizovat sportovní činnost členů sportovního klubu, účastnit se sportovních a 
tělovýchovných akcí a aktivit, dle potřeby se zapojit do jejich organizování a 
vytvářet pro takovou činnost materiální a tréninkové podmínky.
Vytvořit podmínky pro členy sportovního klubu pro sportování a pobyt v přírodě, 
organizovat sport a pohyb v přírodě pro veřejnost.
Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní hospodářskou 
činností.
Při své činnosti se zasadit o ochranu životního prostředí, chránit přírodu jako své 
největší sportoviště.
Vést své členy a působit i mimo členskou základnu k dodržování základních 
etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné 
kultury.
Hájit zájmy členů klubu a za tím účelem spolupracovat s ostatními spolky, jinými 
právnickými a fyzickými osobami nebo orgány veřejné moci.
Sportovního dění se účastnit i v rámci jiných organizací jako jsou např. Česká 
unie sportu, Český svaz orientačních sportů, Český olympijský výbor apod..
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a 
zdraví.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Předseda:
předseda:

  Ing. PETR KLIMPL, dat. nar. 11. prosince 1954
Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 9. prosince 2016
Den vzniku členství: 9. prosince 2016

Způsob jednání: Předseda jedná jménem sportovního klubu samostatně a za klub je oprávněn 
podepisovat. Podepisuje tak, že svůj podpis připojí k napsanému či vytištěnému 
názvu sportovního klubu. K jednání i podepisování může též zmocnit 
kteréhokoliv člena sportovního klubu.


