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1 Název projektu 

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka (dále jen SCM KH) v orientačním běhu 

v roce 2022. 

2 Jméno a adresa řešitele projektu 

OK 99 Hradec Králové, z. s., Labská louka 669/13, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, 

IČO: 69153337, DIČ: CZ69153337 

 

3 Garant projektu 

Ing. Martin Müller,  

 

4 Charakteristika instituce 

Klub OK 99 Hradec Králové jako samostatný právní subjekt vznikl v roce 1999 jako nástupce oddílu 

OB při Sportovním klubu policie (SKP) Hradec Králové. S téměř 400 aktivními členy jde o jeden 

z největších a nejúspěšnějších v České republice.  

Od samého počátku dbá oddíl zejména na práci s žactvem a mládeží. Za dobu existence klubu trenéři 

jako např. Petr Weber, Jiří Strnad, Petra a Milan Novotní, Petr Samek, Marcela Kubíčková nebo 

Pavlína Chaloupská vychovali celou řadu špičkových orientačních běžců, kteří dobře reprezentují 

nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. V řadách oddílu je několik držitelů mistrovských titulů ČR 

v OB a pro sezónu 2022 i několik členů reprezentačních týmů ČR v kategorii juniorů (Metelková, 

Vandasová, Chaloupský) i dospělých (Denisa Kosová). 

Závodní sezóna 2022 byla znovu výrazně ovlivněna celosvětovou pandemií koronaviru Covid 19. 

Oproti předcházející sezóně se konalo více závodů, i tak ale byla velká řada závodů zrušena či 

omezena (počtem startujících apod.) Závodníkům OK99 Hradec Králové se na mistrovství republiky 

podařilo získat celkem 11 individuálních medailí. 

Zpráva o činnosti oddílu je každoročně publikována v oddílové ročence. Další informace jsou 

dostupné také na internetových stránkách oddílu: http://www.ok99.cz/  

 

5 Popis výchozího stavu 

Práce s mládeží má v Hradci Králové dlouhodobou tradici. Trenéři všech zúčastněných oddílů 

poskytují již několik let talentovaným jedincům ve věku 15–18 let tréninkovou péči pro jejich 

výkonnostní růst ve spádové oblasti centra. SCM zároveň dbá na rozvoj fair play ducha, motivace do 

http://www.ok99.cz/
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tréninku a přátelského prostředí nejen mezi členy SCM. 

Mezi členy SCM KH je celkem 35 závodníků 2 oddílů OB (OK 99 Hradec Králové, OK Slavia Hradec 

Králové), přičemž 12 dorostenců je držiteli licence A a 11 jich má licenci B. 

Výsledky dlouhodobé práce s mládeží dokládají úspěchy členů SCM na domácí i zahraniční scéně. 

Zde uvádíme výčet nejvýznamnějších úspěchů za poslední tři roky, neboť v sezóně 2020 se kvůli 

epidemii koronaviru nekonaly žádné mezinárodní akce.  

ME dorostu 2019 Jakub Chaloupská 1. místo štafety 

      2. místo klasická trať 

JWOC 2019  Barbora Chaloupská 5. místo štafety 

WOC 2019   Pavel Kubát  4. místo štafety 

   Denisa Kosová 5. místo  štafety 

      8. místo krátká trať 

ME dorostu 2021 Michaela Metelková 2. místo long 

      2. místo štafety 

JWOC 2021  Tereza Kosová 11. místo štafety 

   Jakub Chaloupský 7. místo štafety 

   Ondřej Metelka 13. místo štafety 

WOC 2021  Denisa Kosová 8. místo krátká trať 

      5. místo štafety 

      15. místo klasika 

   Pavel Kubát  14. místo krátká trať 

      5. místo štafety 

Členové SCM KH získávají každoročně i mnoho medailí na individuálních MČR, vynikajících 

výsledků dosahují též v závodech štafet a družstev. V loňské sezóně vybojovala Michaela Metelková 

zlatou medaili na mistrovství ČR na klasické trati, stříbrnou na mistrovství ČR ve sprintu a bronzovou 

medaili doplnila na mistrovství ČR na krátké trati. Ze členů SCM pak přidal stříbrnou medaili Jakub 

Chaloupský na mistrovství ČR na klasické trati. 

Do výběru juniorské reprezentace pro rok 2022 byli ze členů SCM zařazeni Michaela Metelková a 
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Jakub Chaloupský.  

Výsledky talentovaných závodníků SCM KH z předešlých let jsou dobrým základem a velkou 

motivací pro další činnost Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Královéhradecko pro rok 

2022.  

6 Cíl projektu  

Hlavní cíl: 

 

Plynulé navázání na dlouhodobou a systematickou činnost SCM KH spočívající v zajištění kvalitních 

tréninkových podmínek talentů ve věku 15–18 let a umožnění jejich dalšího výkonnostního rozvoje.  

 

Výkonnostní cíle 

 Zvýšení počtu licencí A na 15. 

 Zařazení alespoň tří členů SCM do juniorské reprezentace ČR pro rok 2023. 

 Účast alespoň čtyř členů SCM na JWOC nebo MED 2022. 

 

Dílčí cíle: 

 

 Uspořádání 2 kvalitních mapových tréninkových kempů s cílem navýšení fyzické kondice 

a získání nových zkušeností v technicky náročných a zajímavých terénech ČR i zahraničí.  

 Uspořádat 1 zimní soustředění s cílem zvýšení fyzické kapacity a motivace k tréninku 

přes zimu.  

 Zajištění pravidelných mapových výjezdů po celou sezónu. 

 Zvyšování fyzické výkonnosti závodníků a monitoring jejího vývoje (pravidelné testy fyzické 

připravenosti). 

 Zajištění možnosti spolupráce talentovaných závodníků s kvalifikovaným trenérem. 

 Motivace k dalšímu vzdělávání a školení trenérů. Vždy alespoň jeden trenér SCM aktivně 

účasten na trenérském školení v daném kalendářním roce. 

 Upevnění základních tréninkových návyků výkonnostních popřípadě vrcholových sportovců 

(pravidelný systematický trénink, vedení tréninkové evidence, využívání závěrů lékařských 

vyšetření, apod.). 
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 Podpora týmového a přátelského duchu celého SCM KH. 

 

V případě přidělení grantu pro výchovu talentovaného dorostu, chceme nadále navázat na zaběhnutou 

činnost SCM KH, rozšířit možnosti tréninku a prohloubit plynulý přechod žáků do dorosteneckých 

kategorií pokračováním v úzké spolupráci s Královéhradeckým SCD. 

7 Realizační plán a časový harmonogram 

Pro rok 2022 byl trenéry SCM KH přijat následující realizační plán a časový harmonogram: 

 

 Akce Termín 

1. 

Vyhledávání talentů, koordinace s oddílovými trenéry, schválení závodníků a 

závodnic zařazených do SCM KH pro rok 2022 

Zajišťuje kolektiv všech trenérů. 

listopad 2021 

2. 

Úvodní sraz 

Schůzka trenérů, diskuse ročních tréninkových plánů, informace o plánech SCM 

pro rok 2022. 

listopad 2021 

3. 

Zimní lyžařské soustředění 

Budování fyzické kondice, vytrvalost, trénink techniky běžeckého lyžování.  

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

leden 2022 

4. 

Vyšetření u sportovního lékaře 

Analýza časové řady naměřených hodnot jednotlivých závodníků, zhodnocení 

trenérem a závodníkem. 

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

jaro 2022 

6. 

Testy fyzické připravenosti  

Oficiální měření na atletické dráze. 

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

jaro 2022 

7. 

Zahraniční soustředění, Maďarsko 

Tradiční jarní zahraniční soustředění, jehož cílem je zisk a prohloubení zkušeností 

z náročných zahraničních terénů. Toto soustředění není předmětem příspěvku 

dotace Nadace OB a jeho uskutečnění bude záviset na aktuální situaci. 

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

březen 2022 

8. 

Mapové výjezdy 

Mapová a běžecká příprava formou tradičních výjezdů z Hradce Králové. 

Jednotlivé tréninky charakterově postaveny tak, aby co nejlépe simulovaly 

nadcházející celostátní závody. 

Zajišťuje kolektiv všech trenérů. 

jaro a podzim 

2022 
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9. 

Účast v celostátních soutěžích  

SCM se svými trenéry chce poskytnout kvalitní zázemí pro členy i na národních 

závodech a podporovat závodníky v jejím dalším růstu (příprava před závody, 

společné rozbory tratí…). 

duben–říjen 

2022 

10. 

Soustředění před MČR na krátké trati 

Přípravné soustředění zaměřené na vrchol jarní sezóny, tj. MČR na krátké trati, 

čemuž bude přizpůsoben terén i náplň tréninků. 

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

květen 2022 

11. 

Soustředění před MČR na klasické trati 

Závěrečná příprava před MČR na krátké trati. Terén i náplň tréninků bude zvolen s 

ohledem na nadcházející vrchol podzimní sezóny. 

Zajišťuje Pavlína Chaloupská. 

září 2022 

12. 

Závěrečná schůzka 

Vyhodnocení celého roku a diskuze plánu pro příští rok, drobné odměnění všech 

členů SCM. 

Zajišťuje kolektiv všech trenérů. 

listopad 2022  

Termíny i přesná umístění soustředění budou přizpůsobeny dle aktuálních podmínek a rozvrhu akcí 

JRD a akademií dorostu. 

  

Celoroční tréninky SCM 

Tyto tréninky probíhají po celou zimu (1. 11. 2021 - 31. 10. 2022) v Hradci Králové a jsou volně 

přístupné všem členům SCM i dalším závodníkům: Konání pravidelných tréninků se bude 

přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci a možnostem. 

Běžecké tréninky 

 pondělí 17.00 - noční OB nebo vytrvalost, Biřička nebo dle domluvy 

 středa 16.30 - běžecká technika a vytrvalost, dráha TJ Sokol HK  

 sobota/neděle – účast na zimních azimutech a závodech Zimní hradubické ligy, dle dohody 

 sobota/neděle – účast na celostátních i oblastních závodech dle příslušné výkonnostní 

licence 

Regenerace a posilování 

 čtvrtek 17.00- tělocvična PHK, ZŠ Štefánikova 

Konkrétní časový plán se bude upřesňovat v průběhu sezóny. Informace budou průběžně 

zveřejňovány na webových stránkách na oddílů OK 99 Hradec Králové a Slavia Hradec Králové. 

8 Podrobný rozpočet projektu  

Řešitel projektu se snaží maximálně využít všech zdrojů na zabezpečení přípravy členů SCM. Akce 

budou realizovány maximálně hospodárně, ale s důrazem na kvalitu sportovní přípravy a regeneraci. 
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Projekt bude financován z těchto zdrojů:  

a) příspěvky klubů závodníků zařazených do SCM 

b) příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCM 

c) příspěvek Královéhradeckého kraje na činnost SCM  

d) příspěvek Nadace orientačního běhu 

 

Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB:  

 

Termín Akce 

Náklady 

celkem 

[tis. Kč] 

Příspěvek 

Nadace OB 

[tis. Kč] 

listopad 2021 Úvodní sraz 1 0 

leden 2022 Zimní lyžařské soustředění 30 10 

jaro 2022 Vyšetření u sportovního lékaře 15 5 

březen 2022 Jarní mapové soustředění – Maďarsko 80 0 

duben 2022 Fyzické testy 5 0 

květen 2022 Závěrečná příprava MČR KT 30 10 

duben-říjen 2022 Mapové výjezdy 35 10 

září 2022 Podzimní přípravné soustředění k MČR 30 10 

listopad 2022 Závěrečná schůzka 1 0 

 Odměny trenérům 10 10 

Celkem   237 55 

 

Rozpočet jednotlivých akcí vychází z obdobných akcí z předešlých let a vyúčtování roku 2021. 

Vyúčtování jednotlivých akcí bude zajišťovat Mgr. Jana Balcarová. Účetnictví bude zpracováno 

firmou CESORG a.s. Hradec Králové. 

9 Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt 

Po skončení sezóny 2022 bude provedeno hodnocení projektu Provozování Sportovního centra 

mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2022. 

Hlavním kritériem hodnocení bude splnění jednotlivých cílů, konkrétní dosažené výsledky a rozvoj 

závodníků po fyzické i technické stránce. Úspěšnost projektu bude projednána trenéry SCM KH i 

s trenéry mládeže obou zúčastněných oddílů. Výsledky těchto jednání určí koncepci práce SCM KH 

v dalších letech. 

Nadace orientačního běhu obdrží Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního centra mládeže 
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Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2022 do 30. 11. 2022. 

10 Předpokládaný další vývoj řešené problematiky 

Řešitel projektu předpokládá, že nadále bude pokračovat zaběhnutá dlouhodobá, cílená a kvalitní 

péče o talentovanou mládež ve spádovém regionu SCM KH. 

Očekáváme upevnění základních tréninkových i závodních dovedností, zlepšení výkonnosti celé 

skupiny žactva v oblasti, kladné působení sportovních vzorů a prohlubování nových zkušeností nejen 

v českých terénech. 

11 Seznam příloh 

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

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

Příloha č. 3: Jmenný seznam trenérů 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení žadatele a závazek žadatele  

Příloha č. 5: Prohlášení souhlasu se zveřejněním údajů 

Příloha č. 6: Návrh smlouvy o nadačním příspěvku 

Příloha č. 7: Stanovy OK 99 Hradec Králové, z.s. 

Příloha č. 8: Zápis z jednání výroční členské schůze OK 99 Hradec Králové 
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Příloha č. 1 
 

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

 

  Jméno Kategorie Registrace E-mail 

1. Čermák Martin H18 PHK0502  

2. Chvátilová Johana D18 PHK0450  

3. Dohnálek Tomáš H18 SHK0403  

4. Kopecká Martina D18 PHK0555  

5. Kolář Šimon H18 SHK0405  

6. Košková Martina D16 SHK0652  

7. Metelková Michaela D18 PHK0550  

8. Netuková Anežka D16 SHK0750  

9. Neumann Matěj H18 PHK0400  

10. Neumannová Alžběta D16 PHK0650  

11. Novotná Vendula D16 PHK0777  

12. Podlešáková Monika D16 PHK0752  

13. Pompach Lukáš H18 PHK0500  

 

Hradec Králové 7. 12. 2021     Řešitel projektu: Martin Müller 

 

 

 

  podpis řešitele projektu 

https://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=29512
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Příloha č. 2 
 

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

než je licence A 

 

 Jméno Kategorie Registrace E-mail 

1. Ballonová Lucie D16 PHK0664  

2. Bělohlávek Michal H16 PHK0604  

3. Beneda Vojtěch H16 SHK0703  

4. Čečková Karolína D16 SHK0650  

5. Hlaváček Pavel H16 PHK0601  

6. Horák Filip H16 PHK0701  

7. Chlupáčová Anežka D16 SHK0760  

8. Chrtková Anežka D16 PHK0658  

9. Kračmarová Anna D16 PHK0665  

10. Kučerová Amálie Evelína D16 PHK0651  

11. Kurka Antonín H16 SHK0700  

12. Ondrušová Zuzana D16 PHK0757  

13. Příkazská Zuzana D16 PHK0654  

14. Rážová Aneta D16 PHK0662  

15. Seligr Lukáš H16 PHK0709  

16. Selixová Mariana D16 SHK0752  

17. Severa Lukáš H16 PHK0603  

18. Solařová Linda D16 SHK0758  

19. Suchý Štěpán H16 PHK0607  

20. Sýkora Jakub H16 PHK0708  

21. Štefánik Jan H16 SHK0705  

22. Šumpíková Barbora D16 SHK0759  

23. Vrábel Štěpán H16 PHK0705  

24. Zídek Filip H16 PHK0706  

 

Hradec Králové 7. 12. 2021     Řešitel projektu: Martin Müller 

 
 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 3 

Jmenný seznam trenérů 

 

 Jméno 
Trenérská 

licence 
Registrace E-mail 

1. Chaloupská Pavlína T2 PHK7201  

2. Metelka Pavel T3 PHK6800  

3. Faltejsek Pavel T3 PHK7003  

4. Samková Renata T3 PHK7456  

5. Tomáš Novotný T3 PHK8101  

6. Martina Novotná T3 PHK8255  

7. Lucie Vítková  PHK8055  

8. Martina Hepnerová T3 PHK8150  

9. Netuka Jan T3 SHK73091  

10. Čečka Jiří T3 SHK7600  

11. Čečková Martina T3 SHK7753  

12. Svoboda Ondřej T3 SHK7605  

13. Kolář Viktor T3 SHK7300  

 

 

Hradec Králové 7. 12. 2021     Řešitel projektu: Martin Müller 

 

 

podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 

OK 99 Hradec Králové, z. s., Labská louka 669/13, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, DIČ: 

CZ69153337, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra mládeže 

v orientačním běhu na rok 2022 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží 

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

55 000 Kč. 

 

Datum: 7. 12. 2021 

podpis statutáře 

jméno statutáře:  Ing. Martin Müller 

název funkce: předseda klubu 

 

 

 

 

Závazek žadatele 

OK 99 Hradec Králové, z. s., Labská louka 669/13, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, DIČ: 

CZ69153337, se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost, 

odměny trenérů a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým 

projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu sportovního centra 

mládeže v orientačním běhu Královéhradecko. Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je nutné 

vyčerpat do 30. listopadu 2022. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému 

Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost, odměny 

trenérů a režii. 

 

 

Datum: 7. 12. 2021 

podpis statutáře 

jméno statutáře: Ing. Martin Müller 

název funkce: předseda klubu 
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Příloha č. 5 

Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů  

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Královéhradecka prohlašuje, že souhlasí se 

zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním 

běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2022. Závěrečná zpráva bude zpracována dle níže 

uvedené osnovy – obsahu. 

 

Obsah 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 mládeže. Poskytnuté odměny trenérům. 

g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v 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 kritérií. 

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 digitálním provedení v termínu do 30. listopadu 2022 pomocí 

formuláře na stránkách  https://www.obnadace.cz/  v sekci „SCM 2022 “. 

 

Datum: 7. 12. 2021     podpis řešitele projektu 

jméno řešitele projektu: Ing. Martin Müller 

Příloha č. 6  

https://www.obnadace.cz/


Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Královéhradecko pro rok 2022 

 

 

15 

 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 

Smluvní strany: 

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 

zástupce:   Ing. Evžen Cigoš, předseda správní 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 99 Hradec Králové, z. s., Labská louka 669/13, 500 11 Hradec Králové, 

zástupce: Ing. Martin Müller, předseda klubu 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1  

číslo účtu: 2300721378 / 2010 

IČO: 69153337  

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

 

uzavírají v souladu s § 353 až § 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 použít na zajištění 

provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2022, které soustředí a 

poskytne 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 žádostem na provozování sportovních 

center mládeže v orientačním běhu v roce 2022 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na 

provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2022 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 
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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. 

 

Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou zprávu o 

provozování sportovního centra za minulé období apod. 

 

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. 

 

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. 

 



Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Královéhradecko pro rok 2022 

 

 

17 

 

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: 

 

 

V ………dne…………. 

Za příjemce: 

 

 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem 

na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2022 zveřejněné na webu 

Nadace orientačního běhu. 

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2022 příjemcem 

nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu.  
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Příloha č. 7 

Stanovy OK 99 Hradec Králové, z.s. 
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Příloha č. 8 

Zápis z jednání výroční členské schůze OK 99 Hradec Králové 

 

Volba výboru probíhala již na schůzi 2020, ale na schůzi 2021 byly schváleny úpravy ve stanovách, 

proto vkládáme zápis ze dvou schůzí. 
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Přikládáme také výpis ze spolkového rejstříku, dokládající změnu adresy sídla organizace. 
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