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1 Název projektu
Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka (dále jen SCM KH) v orientačním běhu
v roce 2018.

2 Jméno a adresa řešitele projektu
OK 99 Hradec Králové z. s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové,
DIČ: CZ69153337

3 Garant projektu
Ing. Martin Müller, telefon:
Hradec Králové 7, 50341

607

783

498,

mullermartin@centrum.cz,

Široká

170/2,

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 několik členů reprezentačních týmů ČR v kategorii juniorů (Bendák,
Chaloupská, Metelka, Vandas) i dospělých (Kosová, Kubát, Petržela, Novotná).
V roce 2017 byli závodníci OK99 Hradec Králové na všech důležitých mezinárodních akcích a
výrazně přispěli k úspěchům českého orientačního běhu. Denisa Kosová byla i přes vleklé zranění
zařazena do týmu na MS v Estonsku a pomohla k historickému 4. místo ve smíšených sprintových
štafetách. MS se zúčastnil také Jan Petržela, který výborně zaběhl 1. úsek štafet. Na juniorském MS
ve Finsku oddíl reprezentovala trojice závodníků (Bendák, Chaloupská, Vandas), kteří patřili
k oporám celého týmu. Bronzovou medaili z dorosteneckého ME na Slovensku dovezl Ondřej
Metelka.

3

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Královéhradecko pro rok 2018

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. SCD zároveň dbá na rozvoj fair play ducha, motivace
do tréninku a přátelského prostředí nejen mezi členy SCD.
Mezi současnými členy SCD KH je celkem 21 závodníků 2 oddílů OB (OK 99 Hradec Králové, OK
Slavia Hradec Králové), přičemž 10 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.
Výčet nejvýznamnějších úspěchů za poslední tři roky:
ME dorostu 2015

Klára Novotná

1. místo

štafety

ME dorostu 2015

Barbora Chaloupská 1. místo

štafety

ME dorostu 2015

Daniel Vandas

JMS 2016

Barbora Chaloupská 8. místo

štafety

JMS 2016

Barbora Chaloupská 8. místo

sprint

ME dorostu 2016

Daniel Vandas

1. místo

klasická trať

ME dorostu 2016

Apolena Malinová

2. místo

štafety

JMS 2017

Barbora Chaloupská 8. místo

štafety

ME dorostu 2017

Ondřej Metelka

štafety

4. místo

3.místo

klasická trať

Členové SCM KH získávají každoročně i mnoho medailí na individuálních MČR, vynikajících
výsledků dosahují též v závodech štafet a družstev. Celkem 2 členové SCM se v roce 2017
zúčastnili ME dorostu na Slovensku (Kavalír, Metelka), Barbora Chaloupská znovu reprezentovala
ČR na JMS ve Švýcarsku.
Na konci roku 2017 byli 2 stávající členové zařazeni do juniorského reprezentačního výběru ČRChaloupská, Kavalír. Thýnová a Metelka jsou mezi sledovanými závodníky.
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Výsledky talentovaných závodníků SCM KH z předešlých let jsou dobrým základem pro činnost
Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Královéhradecko pro rok 2018.

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 2019.
 Účast alespoň čtyř členů SCM na JWOC nebo MED 2018.

Dílčí cíle:


Uspořádání 3 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.).



Podpora týmového a přátelského duchu celého SCM KH.
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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 2018 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 2018.

listopad 2017

2.

Úvodní sraz
Schůzka trenérů, diskuse ročních tréninkových plánů, informace o plánech SCM
pro rok 2018.

3.

Zimní lyžařské soustředění- Deštné v Orlických horách
Budování fyzické kondice, motivační přednáška reprezentanta, vytrvalost.

4.

8.

březen 2018

Testy fyzické připravenosti
Oficiální měření na atletické dráze

7.

březen 2018

Jarní mapové soustředění - Slovinsko
Upevnění základních technických návyků, práce s buzolou a motivace před jarní
částí sezóny. Toto soustředění není předmětem příspěvku dotace Nadace OB.

6.

leden 2018

Vyšetření u sportovního lékaře
Analýza časové řady naměřených hodnot jednotlivých závodníků, zhodnocení
trenérem a závodníkem.

5.

listopad 2017

duben 2018

Zahraniční soustředění, Švédsko
Tradiční jarní soustředění spojené s účastí na Tiomile. Cílem tohoto soustředění je
zisk zkušeností z náročných zahraničních terénů. Toto soustředění není předmětem
příspěvku dotace Nadace OB.

duben 2018

Soustředění před MČR na KT

květen 2018

Závěrečná příprava před MČR na krátké trati. Terén i náplň tréninků zvolen s
ohledem na nadcházející vrchol podzimní sezóny
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Mapové výjezdy

9.

Mapová a běžecká příprava formou tradičních výjezdů z Hradce Králové.
Jednotlivé tréninky charakterově postaveny tak, aby co nejlépe simulovaly
nadcházející celostátní závody.

(duben – červen
a září – říjen
2018)

Účast v celostátních soutěžích

10.

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
2018

Prázdninové soustředění při CVČ

11.

Budování fyzické kondice, mapové tréninky, společné výlety, účast na CVČ 2018.

srpen 2018

Přípravné soustředění MČR družstev

12.

Závěrečná příprava před MČR na klasické trati a MČR štafet a družstev. Terén i září 2018
náplň tréninků zvolena právě s ohledem na nadcházející vrchol podzimní sezóny.
Závěrečná schůzka

13.

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

listopad 2018

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. 2017 - 31. 3. 2018) v Hradci Králové a jsou volně
přístupné všem členům SCM i dalším závodníkům:
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 hradubické zimní lize, dle dohody
Regenerace a posilování
 úterý 17:00- tělocvična SHK, ZŠ Horákové
 čtvrtek 17:00- tělocvična PHK, ZŠ Štefánikova
 pátek 16:30- bazén HK
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Konkrétní časový plán se bude upřesňovat v průběhu sezóny. Informace budou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách SCM KH či na stránkách 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.
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

Náklady
celkem
[tis. Kč]
1

Akce

Příspěvek
Nadace OB
[tis. Kč]
0

listopad 2017

Úvodní sraz

leden 2018

Zimní lyžařské soustředění

30

15

březen 2018

Vyšetření u sportovního lékaře

40

15

březen 2018

Jarní mapové soustředění- Slovinsko

80

0

duben 2018

Fyzické testy

5

0

duben 2018

Zahraniční soustředění- Švédsko

80

0

květen 2018

Závěrečná příprava MČR KT

30

10

40

20

duben-říjen 2018 Mapové výjezdy
srpen 2018

Prázdninové soustředění

10

0

říjen 2018

Podzimní přípravné soustředění k MČR

20

20

listopad 2018

Závěrečná schůzka

1

0

337

80

Celkem

Rozpočet jednotlivých akcí vychází z obdobných akcí z předešlých let a vyúčtování roku 2017.
Vyúčtování jednotlivých akcí bude zajišťovat Ing. Pavel Běhoun. Účetnictví bude zpracováno firmou
CES ORG s.r.o. Hradec Králové.
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9 Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt
Po skončení sezóny 2018 bude provedeno hodnocení projektu Provozování Sportovního centra
mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2018.
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
Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2018 do 30. 11. 2017.

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 Registrační číslo E-mail, telefon

Fábera David

H16

2. Holečková Petra

D16

1.

SHK0305

dadaf123@email.cz
724 854 846

SHK0250

peti.holeckova@gmail.cz
777 276 131

3.

Chaloupský Jakub

H16

PHK0302

pavlina.chaloupska@uhk.cz
607645795

4.

Kroniková Štěpánka

D18

SHK0150

kronikova@seznam.cz
604 162 305

5.

Kodytková Denisa

D16

SHK0252

denca.kod@seznam.cz
733 681 033

PHK0101

ondra.metelka@upcmail.cz
722 289 612

D16

SHK0350

martithyn@seznam.cz
777 777 589

8. Thýnová Nikola

D18

SHK0051

nikithyn@seznam.cz
603 970 477

9. Tichý Radomír

H18

SHK0000

Tuvalu.Lt@seznam.cz
731 187 652

10. Vandasová Adéla

D16

PHK0255

6. Metelka Ondřej
7.

Thýnová Martina

H18

Hradec Králové 6. 12. 2017

marketa.vandasova@tiscali.cz
603208295

Řešitel projektu: Martin Müller

podpis řešitele projektu
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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 Registrační číslo E-mail, telefon

1. Biederman Adriana

D18

SHK0053

jnetuka@wo.cz
731 187 652

2. Garbacik Maja

D18

SHK0054

jnetuka@wo.cz
731 187 652

3. Hápová Petra

D18

PHK0051

hap.pa@seznam.cz
723 418 407

Horáková Veronika

D16

PHK0353

Yvona.Horakova@seznam.cz
737 610 980

Langr Jan

H18

SHK0101

langr.jan@centrum.cz
602 166 238

H18

SHK0100

Raková Petra

D16

SHK0251

8. Samek Tomáš

H18

PHK0001

4.
5.

6. Porkert Jan
7.

porkert.jan@gmail.com
604 554 292
rakovam@pla.cz
604 917 520
samek.tom@seznam.cz
607 883 727

9.

Suchá Simona

D16

SHK0351

suchasima@seznam.cz
22.773 612 621

10.

Tichý Lubomír

H16

SHK0303

Tuvalu.Lt@seznam.cz
722 644 223

11.

Zimová Barbora

D18

SHK0151

jnetuka@wo.cz
731 187 652

Hradec Králové 6. 12. 2017

Řešitel projektu: Martin Müller

podpis řešitele projektu
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Příloha č. 3

Jmenný seznam trenérů
Jméno

Trenérská Registrační číslo E-mail, telefon
licence

1. Chaloupská Pavlína

T3

PHK7201

pavlina.chaloupska@uhk.cz
607 645 795

2. Jedlička Michal

T2

SHK7309

m.jedlicka@email.cz
603 324 696

3. Losman Petr

T3

PHK7901

petr.losman@post.cz
737 377 357

4. Netuka Jan

T3

SHK7001

jnetuka@wo.cz
731 187 652

5. Vandas Luděk

T3

VAM6601

ludek.vandas@gmail.com
606 621 266

Hradec Králové 6. 12. 2017

Řešitel projektu: Martin Müller

podpis řešitele projektu
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele
OK 99 Hradec Králové z.s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové,
DIČ: CZ69153337, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra mládeže
v orientačním běhu na rok 2018 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží
na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 80 000
Kč.

Datum: 6. 12. 2017
podpis statutáře
jméno statutáře: Ing. Martin Müller
název funkce:

předseda klubu

Závazek žadatele
OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové,
DIČ: CZ69153337, 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 Královéhradecko. Souhlasíme s tím,
že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2018. Jsme si vědomi, že nákupy dresů
a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na
sportovní činnost a režii.

Datum: 6. 12. 2017
podpis statutáře
jméno statutáře: Ing. Martin Müller
název funkce:
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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 2018. 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
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 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 do 30. listopadu 2018.
podpis řešitele projektu

Datum: 6. 12. 2017

jméno řešitele projektu: Ing. Martin Müller
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Příloha č. 6

Návrh smlouvy o nadačním příspěvku
Smluvní strany:
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno
zastoupenou:
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
a
OK 99 Hradec Králové, z. s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové,
zastoupenou:
Ing. Martin Müller, předseda oddílu
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 sportovních center mládeže 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 žádostem na provozování
sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2018 v souladu se zaslanou žádostí projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2018
příjemcem grantu.
Čl. II
Výše nadačního příspěvku
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Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 80 000,-Kč (slovy: osmdesát tisíc 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.
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.
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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:
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V Hradci Králové dne…………..

Za příjemce:
Ing. Martin Müller, předseda oddílu OK 99 Hradec Králové, z.s.

Přílohy:
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem
na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2018
- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2018
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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
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