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1.

Název projektu

2.

Předkladatel

3.

Řešitel projektu

4.

Charakteristika instituce, která projekt předkládá

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti
SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu, Horákova 7, Brno 616 00,
IČO 00214272
Mgr. Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, Brno 636 00, RČ: 720703/3878
Strukturovaný životopis řešitele je v příloze projektu.
SK Brno – Žabovřesky (dále jen SK Žabovřesky) je sportovní klub, jehož součástí je
oddíl orientačního běhu, který vznikl okolo roku 1970.
Oddíl orientačního běhu SK Žabovřesky patří mezi největší oddíly Jihomoravské
oblasti.

Tabulka 1: Struktura členské základny
žákyně
dorostenky
ženy
celkem

58
17
65
130

žáci
dorostenci
muži
celkem

71
21
69
161

žactvo
dorost
dospělí
úhrnem

129
38
124
291

Zisk licencí pro rok 2020 v oddíle ZBM:

E: Hiklová, Hájek, Kabáthová, Hlavová, Nykodým, Zimmermann, Indráková, Brlica,
Zháňalová, Tužilová, Hirš
R: Mokrý, Klusáček, Šimková, Hiršová, Odehnalová, Hlaváč
A: Auermüllerová, Štěrbák, Marek, Milán, Coufal, Miklušová, Urbánek, Hovořáková,
Bednaříková, Rotková, Zřídkaveselý, Finstrlová, Komenda, Král, Dekrét, Firešová,
Malivánková, Odehnalová, Bukovac, Barnatová, Miklušová
B: Šímo, Tachovský, Bašeová, Barnatová, Pánková, Bukovac, Kasza, Ondrová,
Mazálková, Koča, Urbánek, Kučera, Petrášek, Finstrlová, Kinc, Gregor
Prioritou jeho činnosti je zaměření na výchovu mládeže, což dokumentují výsledky
v žákovských a dorosteneckých kategoriích v posledních letech, kdy díky
systematické přípravě skupiny mládeže pod vedením trenéra Libora Zřídkaveselého
stoupl počet výkonnostních závodníků běhajících v dresu SK Žabovřesky (viz
tabulka 2).

Tabulka 2: Oddíly Jihomoravské oblasti podle bodů získaných za výsledky mládeže na
republikových závodech (pramen: Český svaz orientačního běhu)
Oddíl

Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
KOB MOIRA Brno
21
46
38
47
20
27
0
0
9
9
17
16
KPKS Beta Brno
0
0
2
14
30
33
9
9
9
9
13
10
TJ Tesla Brno
3
0
0
0
4
15
28
35
55
52 103 85
VSK MZLU Brno
18
0
6
9
24
15
0
0
0
0
0
0
SK Brno Žabovřesky 149 131 180 79
94
91 108 133 119 113 97 139

Charakteristika oddílu orientačního běhu SK Žabovřesky v současné době:

1

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti








dlouholetá tradice v trénování mládeže (nepřetržitě od roku 1978), v roce
2003 institucionálně podpořena vznikem Sportovního centra mládeže
Jihomoravské oblasti u tohoto oddílu;
výchova řady úspěšných závodníků, kteří reprezentovali ČR na mezinárodních
utkáních dorostu, MSJ i MS (Bořil, Chromý, Dokoupil, Kabátová, Klusáček,
Keprt, Milán, Pracná, Slámová, Střítežská, Šňupárek, Štěpánek, Štěrbák,
Uhnavá, Štěpán a Jakub Zimmermann, Zřídkaveselý);
velký počet žáků a dorostenců v oddíle (viz tabulka 1);
v oddíle průběžně pracují 2 tréninkové skupiny, každé skupině se věnuje 1-2
trenéři;
pořádání 6 – 7 soustředění ročně pro žactvo, dorost i dospělé, pravidelný letní
tábor pro žactvo a mladší dorost;
spolupráce s kýmkoliv, kdo má zájem se podílet na organizování tréninků,
soustředění a vůbec výchovy mládeže (společná soustředění žactva a dorostu
Jihomoravské oblasti, účast řady nečlenů oddílu na soustředěních SK
Žabovřesky, sjednocení brněnských mapových tréninků).

Výroční zpráva

Stanovy SK, ani zákony neukládají sportovním oddílům zpracování výroční zprávy.
Jako výroční zpráva může sloužit hodnocení uplynulé sezóny určené pro každoročně
vydávanou ročenku. Hodnocení roku 2019 je v příloze tohoto projektu.

5.

Popis výchozího stavu

6.

Cíl projektu

Projekt Sportovního centra mládeže v OB Jihomoravské oblasti pro rok 2020 byl měl
navázat na fungování SCM v roce letošním a loňském (viz Hodnotící zpráva o činnosti
SCM v OB Jihomoravské oblasti v roce 2019).
Soustředit a poskytnout talentovaným závodníkům v orientačním běhu ve věku 14 –
18 let z Jihomoravské oblasti tréninkové (výhledově i materiální) zabezpečení pro
jejich další výkonnostní růst.
Cíle pro rok 2020:
 výběr členů Sportovního centra mládeže Jihomoravské oblasti pro rok
2020;
 zkvalitnění pravidelných tréninků pro talentované závodníky;
 zajištění kvalitní regenerace a lékařského sledování;
 trenérské konzultace pro členy Sportovního centra mládeže a jejich
případné trenérské vedení;
 příprava závodníků nejen pro výborné výkony v roce 2020, ale i snaha o co
největší nabytí zkušeností pro trénink v juniorském a seniorském věku;
 snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro úspěšné vystoupení
v celostátních soutěžích v orientačním běhu;
 umožnění kvalitního doladění přípravy ve formě řady soustředění po celý
rok;
 vytvořit systém sledování výkonnostního růstu závodníků, který by byl
dlouhodobě využitelný v ČR a nahradil stávající testy (dráha 3 000 m nebo
5 000 m).
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7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizační plán a časový harmonogram

Vyhodnocení činnosti družstva – 2019
Koordinace tréninkových plánů s osobními trenéry
Výběr členů Sportovního centra mládeže (opět cca 30 osob)
Sportovní lékařsko–pedagogické vyšetření
Běžecká, mapová, taktická a technická příprava
Závodní období v orientačním běhu
Vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období

Tabulka 3: Plán akcí v roce 2020
Termín
Popis akce

listopad 2019
listopad 2019
prosinec 2019
květen 2020
leden – říjen 2020
duben – říjen 2020
říjen 2020

Počet osob

prosinec Výběr členů Sportovního centra mládeže Jihom. oblasti
Koordinace tréninkových plánů
Lyžařské soustředění – Sklené u Žďáru nad Sázavou
leden
Lyžařské soustředění – Sklené u Žďáru nad Sázavou
únor
Lyžařské soustředění – Krkonoše
březen Mapové soustředění – Slovinsko
Mapové soustředění – Brno
duben Mapové soustředění – Malé Svatoňovice
květen Mapové soustředění – Chlum u Třeboně
Fyziologické vyšetření – Brno
červenec Cena střední Moravy – Suchý
srpen
Tréninkový kemp v Rakousku
Letní tábor a soustředění – Doksy
září
Mapové soustředění – Jeseníky
říjen
Mapové soustředění – Rakousko
Regenerační soustředění – Slovensko
Vyhodnocení činnosti centra, příprava sezóny 2019/2020

Tabulka 4: Pravidelné tréninkové možnosti SCM
Den

Doba

Typ tréninku

Pondělí
Úterý

celoročně
zima
zima, jaro
jaro, léto
zima
zima
jaro, léto
zima
zima
zima
jaro, léto
zima, jaro
zima, jaro
zima
jaro, léto
zima
jaro, léto

běžecký
běžecký
posilování
běžecký
běžecký
teoretický
mapový
běžecký
hry + obratnost
hry
běžecký – dráha
hry
noční mapový trénink
mapový nebo kros
závod OB
mapový minizávod
závod OB

Středa

Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle

Místo
Žabovřesky – Rosnička
Žabovřesky – Rosnička
Veveří – tělocvična Právnické fakulty
ZŠ Horní
Lesná – BCVČ, Milénova ulice
Lesná – BCVČ, Milénova ulice
okolí Brna
Žabovřesky – Rosnička
Kotlářská – tělocvična ZŠ
Kotlářská – tělocvična ZŠ
Žabovřesky – GML
Kotlářská – tělocvična ZŠ
blízké okolí Brna
blízké okolí Brna
ČR
Brněnská zimní liga
ČR
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25
25
15
15
15
15
25
20
20
25
20
10
25
15
10
20
–
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Členové Sportovního centra mládeže pro rok 2020:
Viz přílohy 3 a 4.
Personální zajištění činnosti SCM pro rok 2020:
Jádro realizačního týmu (viz příloha 5) tvoří trenéři a další pracovníci, kteří se podíleli
na úspěšném fungování SCM již v letošním roce. Realizační tým je vytvořen z trenérů
podílejících se na činnosti družstva a v případě potřeby bude doplněn o další trenéry,
jejichž závodníci budou zařazeni do SCM v OB Jihomoravské oblasti.

8.

Rozpočet projektu

Projekt bude stejně jako v letošním roce financován z přidělených grantů Nadace OB
a Jihomoravského kraje a z příspěvků oddílů, případně účastníků zařazených do
centra.

Tabulka 7: Návrh rozpočtu
Termín
Akce

Grant
Nadace OB

Ostatní

Celkem

leden
únor
březen

VT Sklené
0,– Kč
20 000,– Kč 20 000,–
VT Krkonoše
5 000,– Kč
15 000,– Kč
20 000,–
VT Slovinsko
0,– Kč
30 000,– Kč
30 000,–
VT Brno
0,– Kč
10 000,– Kč 10 000,–
duben VT Malé Svatoňovice
10 000,– Kč
10 000,– Kč
20 000,–
květen VT Chlum u Třeboně
5 000,– Kč
10 000,– Kč 15 000,–
Fyziologické vyšetření
20 000,– Kč
0,– Kč
20 000,–
červenec Cena střední Moravy – Suchý
10 000,– Kč
30 000,– Kč 40 000,–
srpen
VT Rakousko
0,– Kč
80 000,– Kč
80 000,–
Letní tábor – Doksy
10 000,– Kč
40 000,– Kč 50 000,–
září
VT Jeseníky
5 000,– Kč
10 000,– Kč 15 000,–
říjen
VT Rakousko
0,– Kč
15 000,– Kč 15 000,–
Hodnotící sraz – Slovensko
0,– Kč
25 000,– Kč 25 000,–
Hodnocení a příprava SCM
0,– Kč
0,– Kč
0,–
ostatní Mapové tréninky – jaro, léto
15 000,– Kč
0,– Kč
15 000,–
Regenerace a rehabilitace
0,– Kč
5 000,– Kč
5 000,–
Nájmy (dráha, tělocvična)
0,– Kč
10 000,– Kč 10 000,–
Režijní náklady SCM
0,– Kč
5 000,– Kč
5 000,–
Odměny trenérům
0,– Kč
0,– Kč
0,–
Celkem
80 000,– Kč 215 000,– Kč 295 000,–
Částky jsou kalkulovány na základě mnohaletých zkušeností řešitele s organizováním
tréninkových soustředění a táborů. V částce ostatní jsou ukryty veškeré dotace nebo
sponzorské dary, které se podaří na projekt získat. V současné době jsou podány
grantové projekty Jihomoravskému kraji (ve výši 300 000,– Kč), Magistrátu města
Brna (ve výši 300 000,– Kč). V loňském roce se touto cestou podařilo získat nemalé
prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje a magistrátu města Brna.
Jisté příjmy jsou z oddílu ZBM (příspěvek ve výši 80 000,– Kč). Případné další náklady
nesou mateřské oddíly nebo samotní členové centra.

9.

Plán hodnocení projektu

Úspěšnost projektu bude ve stávající podobě naposled zhodnocena po skončení
závodní sezóny v roce 2020 v průběhu měsíce října.

4

Kč
Kč
Kč
Kč
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Kč
Kč
Kč
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Kč
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Stejně jako v při hodnocení letošního roku budeme brát v úvahu fakt, že práce
Sportovního centra mládeže je dlouhodobou záležitostí a že se výsledky této práce
neobjeví ihned, ale až po delší době. Proto bychom při hodnocení činnosti centra
v roce 2020 chtěli brát výsledky závodníků spíše jako pomocné, než hlavní kritérium
činnosti.
Pro hodnocení budou použita následující kritéria (nejsou řazena podle důležitosti):
 individuální zlepšení běžecké, technické, taktické a psychické připravenosti
závodníků zařazených do Sportovního centra mládeže (testy na dráze,
mapové testy apod.);
 výsledky závodníků zařazených do Sportovního centra mládeže v hlavních
závodech (žebříček A, M ČR, případně žebříček B);
 individuální výsledkové zlepšení v hlavních závodech oproti předchozí
sezóně;
 výzkum mezi členy centra a jejich trenéry – jejich názory na efektivnost
centra, na možnosti zlepšení pro další období;
 naplnění věcné části projektu Sportovního centra mládeže.
Celkové hodnocení Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Jihomoravské
oblasti bude předloženo Komisi talentovaného dorostu v orientačním běhu Českého
svazu orientačního běhu.
Závěrečná zpráva o činnosti Sportovního centra mládeže v orientačním běhu
Jihomoravské oblasti bude předána Nadaci orientačního běhu do 30. listopadu 2020.

10. Předpokládaný další vývoj

SK Brno – Žabovřesky mají nadále zájem provozovat kvalitní Sportovní centrum
mládeže a vychovávat z talentované mládeže disciplinované závodníky, kteří budou
v budoucnosti patřit k republikové i světové špičce v orientačním běhu. Další vývoj by
se měl odvíjet v součinnosti všech zainteresovaných oddílů na tomto centru.
Pro příští období by měl být zvažován vývoj činnosti Sportovního centra mládeže
v těchto oblastech:
 možnost rozšíření působnosti Sportovního centra mládeže na větší oblast;
 kooperace s dalšími SCM v OB;
 možnost získat další finanční prostředky na fungování SCM z dalších zdrojů
(grantové programy samospráv obcí, jejichž členové jsou zařazeni do SCM,
sponzoři apod.).

11. Závěr

Fungování SCM v OB Jihomoravské oblasti v roce 2019 potvrdilo svoji efektivnost a
naplnilo vytyčené cíle. Pokračování činnosti tohoto SCM by jednoznačně zvýšilo
kvalitu péče o talentovanou mládež v orientačním běhu v Jihomoravské oblasti.

12. Seznam příloh
1.
2.
3.
4.

Jmenný seznam talentů zařazených do centra s licencí A
Jmenný seznam talentů zařazených do centra s jinou licencí než je licence A
Jmenný seznam trenérů, metodických a organizačních pracovníků
Čestné prohlášení žadatele, že sám vloží do projektu nejméně 100 % finančních
prostředků
Závazek, že poskytnuté prostředky nadačního příspěvku budou čerpány v souladu
s předloženým projektem Sportovního centra mládeže v orientačním běhu
Jihomoravské oblasti
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5. Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním některých údajů z projektu
Sportovního centra mládeže v OB Jihomoravské oblasti
6. Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku
7. Způsob jednání jménem SK Brno – Žabovřesky
8. Stanovy SK Brno – Žabovřesky
9. –
10. Strukturovaný životopis řešitele
11. Ukázka
individuálního
tréninkového
plánů
na
sezónu
2019/2020
v SK Brno – Žabovřesky
12. Plány mapových tréninků na tréninkové období 2019/2020 pro Sportovní centrum
mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti
13. Hodnocení SK Brno – Žabovřesky v roce 2019
Brno 30. listopad 2019

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
řešitel projektu

Ing. Petr Hájek
prezident SK Brno – Žabovřesky

6

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti
Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A pro rok 2020

Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Barnatová Klára
Bednařík Vilém
Bednaříková Emma
Bukovác Filip
Coufal Jáchym
Finstrlová Julie
Fousek Vojtěch
Hovořáková Karolína
Marek Vojtěch
Miklušová Tamara
Milán Jakub
Odehnal Tomáš
Ondrová Anna
Rotková Markéta
Strýček Jan
Štěrbák Josef
Urbánek Adam
Zřídkaveselý Adam

Kategorie

Registrační
číslo

D18
H16
D18
H16
H18
D16
H16
D18
H16
D18
H16
H16
D16
D16
H16
H16
H18
H16

ZBM0352
VLI0509
ZBM0359
ZBM0501
ZBM0200
ZBM0552
RBK0403
ZBM0351
ZBM0410
ZBM0260
ZBM0407
ADA0500
ZBM0553
ZBM0455
ADA0503
ZBM0409
ZBM0302
ZBM0505

E-mail, telefon

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
řešitel projektu
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menný seznam zařazených talentů s jinou licencí než je licence A pro rok 2020

Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Baše Matěj
Dohnalová Hana
Dvořáček Michal
Fousek Matěj
Hanousek Matěj
Chmelík Albert
Chroustová Michaela
Ježek Filip
Ježková Ivana
Kasza Tomáš
Klieštíková Šárka
Mazálková Klára
Racek Josef
Sadílková Anna
Sosíková Beata
Stehlíková Barbora
Tachovský Jáchym
Zelený Vladan

Kategorie

Registrační
číslo

H16
D16
H16
H16
H16
H16
D16
H16
D16
H16
D16
D16
H16
D16
D16
D16
H16
H16

ZBM0509
ZBM0458
ZBM0513
RBK0402
RBK0404
ZBM0411
ZBM0457
ZBM0414
ZBM0560
ZBM0512
ZBM9460
ZBM0558
ZBM0400
ZBM0453
ZBM0459
ZBM0559
ZBM0502
ZBM0455

E-mail, telefon

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
řešitel projektu
Jmenný seznam trenérů pro rok 2020

Jméno
1.
2.
3.
4.

Janotová Dobra
Přikryl Petr
Svoboda Ladislav
Zřídkaveselý Libor

Licence

Registrační
číslo

T3
–
T1
T1

ZBM5662
ZBM6807
ZBM7523
ZBM7207

E-mail, telefon

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
řešitel projektu

8

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti

V Brně 30. listopadu 2019

Čestné prohlášení žadatele
SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu, jako žadatel o přidělení grantu na
provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2020 prohlašuje, že
vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100 %
finančních prostředků poskytnutého grantu, tzn. minimálně 80 000 Kč.

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
předseda oddílu OB SK Brno – Žabovřesky

Ing. Petr Hájek
prezident SK Brno – Žabovřesky

V Brně 30. listopadu 2019

Závazek
SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu
budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky
v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním
běhu Jihomoravské oblasti. Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do
30. listopadu 2020. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému Sportident
nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii.

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
předseda oddílu OB SK Brno – Žabovřesky

Ing. Petr Hájek
prezident SK Brno – Žabovřesky
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V Brně 30. listopadu 2019

Prohlášení

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního
centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok
2020, která bude zpracována dle níže uvedené osnovy – obsahu závěrečné zprávy.
Osnova obsahu závěrečné zprávy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Hlavní cíle projektu
Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže
Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, s vyznačením
získaných licencí A, B, případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit
důvod vyřazení
h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných
závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny
lékařské prohlídky
i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit
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 mládeže formou položkového
popisu projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla
čerpána; uvést z jakých zdrojů žadatel obdržel 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 2020.
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý

Ing. Petr Hájek
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Návrh

Smlouva o nadačním příspěvku
Smluvní strany:
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno
zastoupenou:
Ing. Evžen 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
SK Brno – Žabovřesky z.s., Horákova 7, 616 00 Brno
zastoupenou:
p. Ing. Petrem Hájkem, ředitelem SK Brno – Žabovřesky
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Minská 22, 616 00 Brno
číslo účtu:
4067843369/0800
IČO:
00214272
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
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 použít
na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2020,
které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou
péčí pro jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek
zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2020
v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeže
v orientačním běhu pro rok 2020 příjemcem grantu.
Čl. II
VÝŠE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši

0 000,-Kč (slovy:………………. 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 obdržení
závěrečné zprávy převodem na účet příjemce.
Čl. IV
Lhůty pro použití nadačního příspěvku
1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této
smlouvy.
2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace.
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Čl. V
Závazky příjemce
1. Příjemce se zavazuje:
a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých
touto smlouvou
b) použít nadační příspěvek hospodárně
c) vést řádnou účetní evidenci
d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran
e) nepoužívat 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 umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního
příspěvku.
4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost 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 jejichž realizaci
byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního
příspěvku poskytnutého nadací.
6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku
včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.
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, jakož i
oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost
dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují 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 každou ze smluvních
stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou
obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.
V Brně dne ………….
Za nadaci: Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace
V Brně dne…………..
Za příjemce: Ing. Petr Hájek, ředitel SK Brno – Žabovřesky
Přílohy:
 Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2020
Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2020
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