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A) Název projektu: ”Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2016” 

 

B) Odpovědný řešitel projektu 

 

Odpovědným řešitelem projektu je Kristýna Skyvová, členka Sportovního klubu SKI-OB 

Šternberk. Odpovědný řešitel projektu bude průběžně koordinovat činnost organizačních a 

trenérských pracovníků Sportovního centra. Řešitel je styčným bodem mezi Sportovním centrem 

mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. jako zřizovatelem Sportovního centra, oddíly OB 

Hanácké oblasti, členy řešitelského kolektivu a také jednotlivými členy centra z řad talentované 

mládeže. Je zodpovědný za kontrolu nakládání s finančními prostředky získanými z nadačních 

zdrojů v souladu se smlouvou uzavřenou mezi žadatelem o nadační příspěvek a Nadací OB. Je 

zodpovědný za vypracování závěrečné zprávy o činnosti Sportovního centra za r. 2016 a jejímu 

zaslání Nadaci OB způsobem a v termínech stanovených v tomto projektu a příslušné smlouvě. 

 

Stručný OB životopis řešitele: 

Kristýna Skyvová 

Adresa: Komenského 28, 785 01 Šternberk 

Kontakt: mobil : 731321360, email : skyvova@volny.cz 

 

- orientační běh od roku 1982 

- členka vedení oddílu SK SKI-OB Šternberk  

- členka předsednictva Hanácké oblasti  

- předsedkyně Komise rozvoje OB Českého svazu orientačních sportů 

 

Trenérská činnost 

 2004 – 2007 trenér mládeže v oddíle orientačního běhu USK Praha  

 2007 – dosud trenér mládeže v oddíle orientačního běhu SK SKI-OB Šternberk 

 2009 – dosud trenérka žákovského výběru Hanácké oblasti  

 

Pořadatelská činnost 

 1993-2006  pořádání závodů oblastního žebříčku a závodů Poháru elity s USK Praha 

 2005 členka organizačního výboru MČR v rogainingu 

 2007 – dosud krajské závody Přeboru škol Olomouckého kraje 

 2007 – dosud pořádání oblastních závodů s  SK SKI-OB Šternberk 

 2008 – národní kontrolorka Trail-O na WTOC 2008 v Olomouci 

 2009 – dosud veřejné závody v rámci propagační akce Dny orientace v přírodě 

 2013, 2014, 2015 – organizátorka metodického semináře trenérů a rozhodčích sekce OB 
 

 

C) Instituce předkládající projekt 

 

Název: Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. 

Sídlo: Dlouhá 40, 77900 Olomouc  

Tel. 602 559 996, E-mail: scm@obhana.cz  

IČO: 01185195 

Číslo účtu: 2600340649/2010, Fio banka a.s., pobočka Olomouc 

 

Sportovního centra mládeže oddíly Hanácké oblasti od svého ustanovení v r. 2002 do listopadu 

2011 fungovalo pod hlavičkou zřizovatele Olomouckého krajského sdružení ČSTV (od r. 2012 

Olomoucké krajské organizace ČSTV). Hlavním důvodem byl fakt, že Krajský svaz OB (od 2012 

Krajský svaz orientačních sportů) není právním subjektem a nemůže se proto mimo jiné ucházet o 
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dotace z řady zdrojů, jejichž grantové programu jsou vázány na nositele projektu – právnickou 

osobu.  

V souvislosti se změnami s fungováním ČSTV bylo na mimořádné Valné hromadě Hanácké oblasti 

v listopadu 2012 rozhodnuto podpořit založení občanského sdružení „Sportovní centrum mládeže 

v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.“, které by zajištovalo po organizační stránce zejména 

tréninkovou přípravu žactva a dorostu. Rok 2013 byl tedy prvním rokem, kdy byly projekty SCM a 

SCD Hanácké oblasti realizovány pod hlavičkou nového právního. Kromě podpory grantů Nadace 

OB pro SCM a SCD byla získána finanční podpora také z grantového projektu Statutárního města 

Olomouc. 
 

Trenéři: 

 Kristýna Skyvová (STE) – vedoucí řešitelského kolektivu, trenérka žactva Hanácké oblasti, 

trenérka žactva oddílu SK SKI-OB Šternberk 

 Robert Binar (UOL) – trenér žactva SKUP Olomouc 

 Petr Hynek (JPV) – trenér žactva a dorostu oddílu SK Prostějov   

 Marcela Karásková (ZPV) – trenér žactva oddílu KOB ZPV Prostějov 

 David Kopecký (UOL) – trenér žactva SKUP Olomouc   

 Jana Kostková (AOP) – trenér žactva oddílu Orientační běh Opava   

 Tomáš Novotný (ZLH) trenér žactva oddílu TJ Zlaté Hory 

 Johana Otrubová (PLU) – trenérka žactva oddílu TJ Sokol Plumlov   

 Jiří Silnoušek (STE) trenér žactva oddílu SK SKI-OB Šternberk 

 

Organizační zajištění:  

Vedení účetnictví projektu SCD v rámci občanského sdružení bude zajištovat Roman Brandýs, 

profesionální účetní, který řadu let spolupracuje s oddíly Hanácké oblasti při organizaci a zajištění 

akcí OB a cyklistiky. Na kontrole správnosti čerpání prostředků Nadace OB dle smlouvy a dalších 

náležitostí bude dohlížet revizor občanského sdružení Miroslav Křeček (oddíl ZPV). 
 

 

D) Výchozí stav problematiky řešené projektem 
 

Hanácká oblast (resp. Olomoucký krajský svaz orientačních sportů) patří tradičně k oblastem 

úspěšným v náboru a přípravě mládeže v žákovských kategoriích orientačního běhu. V oblasti 

funguje řada oddílů se silnou žákovskou a dorosteneckou základnou. Na úrovni oblasti je již více 

jak 15 let pravidelně organizována řada aktivit zaměřených na výchovu dětí v OB  - soustředění 

žactva, SCM, společné mapové tréninky a testování. O aktivitě nejen oddílů, ale především celého 

Krajského svazu orientačních sportů, svědčí pečlivě udržované a vedené webové stránky, kde je 

dokumentovaná bohatá tréninková činnost (Hanácká oblast http:// http://www.obhana.cz/, SCM HO 

http://ste.eso9.cz/SCM).  

  V roce 2002 vzešel z iniciativy zástupců oddílů Hanácké oblasti projekt Sportovního centra 

mládeže. Vzhledem k problematice právní subjektivity jednotlivých oddílů a se zřetelem 

k podmínkám výběrového řízení grantového programu Nadace OB byla zvolena jako nejvhodnější 

alternativa zřízení Sportovního centra při Olomouckém krajském sdružení ČSTV. V roce 2012 bylo 

rozhodnutím zástupců oddílů Hanácké oblasti založeno občanské sdružení, které bude zaštiťovat 

přípravu dětí a mládeže v oblasti. Spádová oblast působnosti našeho sportovního centra je územně 

shodná s Olomouckým krajem a navíc zahrnuje oddíly z Bruntálu, které také soutěží v naší oblasti.  

Situace v  Hanácké oblasti je celkově stabilizovaná, v tréninkové činnosti velice dobře funguje 

systém „odspodu“ - tedy dohoda oddílů - na společných trénincích a soustředěních.  

Předpokládáme, že případná podpora z Nadace OB podobně jako v roce 2015 pomůže ještě více 

zkvalitnit naši tréninkovou činnost.  



 

 

E) Cíle projektu 

 

Hlavní cíl:  

Dlouhodobé a systematické zabezpečení tréninkové péče a podmínek talentovaným jedincům v 

rámci Olomouckého kraje ve věku 11-14 let. Tohoto cíle bude dosaženo zejména:  

 Vytvořením dobře fungujícího kolektivu dětí, pro které bude účast na závodech a 

soustředěních velkou motivací ke zdravému životnímu stylu   

 Výchovou talentovaných dětí podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků  

 Poskytnutím odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedinců z oddílů bez 

příslušného trenérského a metodického zázemí 

 Stabilizací systému pravidelné a trvalé práce s talentovanými dětmi 

 Koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Olomouckém kraji  

 

Dílčí cíle (měřitelné) :  

 Uspořádání a zajištění celkem 7-8 akcí - z toho 5 soustředění, 2 starty krajského 

reprezentačního družstva (Vyzývací pohár a M ČR žákovských výběrů), vylepšení systému 

společných mapových tréninků 

 Zisk nejméně 15 licencí A nebo B v kategoriích HD12/14 v roce 2016 

 Umístění do 3. místa ve Vyzývacím poháru v roce 2016 

 Umístění do 6. místa v závodě Mistrovství České republiky družstev v roce 2016 

 

F) Realizační plán a časový harmonogram 

 

Průběžná celoroční činnost: 

 Aktivní účast na oblastních závodech, sledování a případná metodická pomoc jednotlivým 

závodníkům  

 Koordinace plánů činnosti s oddílovými a osobními trenéry  

 

Plánované jednorázové akce: 

 

 Termín Akce Místo Náplň Počet 
1. 5. – 7. 2. Lyžařské 

soustředění  

Studnice Objemová příprava, 

lyžařské soustředění 

Otevřené, 

společné s SCM 

2. 21.–28. 2. Zahraniční 

soustředění 

Maďarsko Mapové tréninky Otevřené, 

společné s SCM 

3. 11.-16.3. Zahraniční 

soustředění 

Slovinsko Mapové tréninky, účast na 

závodech Lipica open 

Otevřené, 

společné s SCM 

4. 24.-28.3.  Velikonoční 

soustředění s SCM 

Dvůr Králové Mapové trénínky Otevřené, 

společné s SCM 

5. duben 

květen   

Motivační mapové 

soustředění 

Bude upřesněno Mapové tréninky Otevřené 

 

6.  4.-5.6.  Víceoblastní utkání 

– Vyzývací pohár  

Ivančice Závodní vrchol jarní části 

sezóny 

24 závodníků + 4 

trenéři 

7. srpen Letní soustředění s 

SCM 

Bude upřesněno Mapové tréninky Otevřené, 

společné s SCM 

8. 17.-18.9. Nominační 

soustředění  

Velká Bíteš Předzávodní příprava Pro nominované 

závodníky 

9. 8.-9.10.   M ČR žákovských 

družstev  

Prysk Závodní vrchol podzimní 

části sezóny 

24 závodníků + 5 

trenérů   

10. 26.-29.10. Podzimní 

soustředění  

Konicko  Hodnotící a motivační 

soustředění 

Otevřené, 

společné s SCM 



 

 

V rámci přípravy na Vyzývací pohár a MČR žákovských družstev budou na základě rozhodnutí 

realizačního týmu připraveny 2-3 mapové oblastní tréninky v rámci oblastních tréninků, v plánu je 

také běžecký test na dráze ve spolupráci s trenéry SCM (účast řešena s jednotlivými oddíly kvůli 

zajištění dopravy). Mimo členy SCD pro rok 2016 (viz Příloha 1 a 2) se bude moci akcí pořádaných 

SCD Hanácké oblasti zúčastnit i kterýkoliv další zájemce z řad dětí a mládeže (ať už z jiné spádové 

oblasti, nebo nováček, který s orientačním během začíná) – tito případní účastníci si však hradí 

náklady na soustředění či tréninky vlastními finančními prostředky. S oddíly, resp. trenéry bude 

řešena problematika zajištění zdravotních prohlídek. 

 

 
G) Podrobný rozpočet projektu pro rok 2016 

 
 Termín Akce Místo Náklady Z prostředků 

Nadace OB 

Poznámka 

1. 5. – 7. 2. Lyžařské 

soustředění  

Studnice 44000 19000 35 členů SCD + 4 trenéři x 

5 dnů x 250,- Kč/1den 
2. 21.–28. 2. Zahraniční 

soustředění 

Maďarsko 21000 0 24 členů SCD + 4 trenéři x 

2 dny x 250,- Kč/1den 
3. 11.-16.3. Zahraniční 

soustředění 

Slovinsko 39000 0 35 členů SCD + 4 trenéři x 

4 dny x 250,- Kč/1den 
4. 24.-28.3.  Velikonoční 

soustředění s 

SCM 

Dvůr 

Králové 

29000 12000 35 členů SCD + 4 trenéři x 

3 dny x 250,- Kč/1den 

5. duben 

květen   

Motivační 

mapové 

soustředění 

Bude 

upřesněno 

20000 7000 18 členů SCD + 5 trenérů x 

2 dny x 250,- Kč/1den 

6. 4.-5.6.  Víceoblastní 

utkání – 

Vyzývací pohár  

Ivančice 11000 8000 18 členů SCD + 5 trenérů x 

2 dny x 250,- Kč/1den 

7. srpen Letní 

soustředění s 

SCM 

Bude 

upřesněno 

39000 18000 35 členů SCD + 4 trenéři x 

4 dny x 250,- Kč/1den 

8. 17.-18.9. Nominační 

soustředění  

Velká Bíteš 10000 7000 16 členů SCD + 4 trenéři x 

2 dny x 250 Kč/1 den 
9. 8.-9.10.   M ČR 

žákovských 

družstev  

Prysk 10000 0 16 členů SCD + 4 trenéři x 

2 dny x 250 Kč/1 den 

10. 26.-29.10. Podzimní 

soustředění  

Konicko  40000 9000 35 členů SCD + 5 trenérů x 

4 dny x 250,- Kč/1den 

 

Předpokládané výdaje na řešení projektu: 

Soustředění a výcvikové tábory                  263 000,- Kč 

Režie činnosti centra                           3 000,- Kč 

Celkové náklady řešení projektu v r. 2016             266 000,- Kč 

 

Předpokládané příjmy: 

Grant Nadace OB              80 000,- Kč 

Grant Olomouckého kraje          30.000,- Kč 

Grant města Olomouc          20.000,- Kč 

Sponzoři            10.000,- Kč  

Příspěvky členů SCD        126 000,- Kč 

Celkem předpokládané příjmy v r. 2016               266 000.- Kč  

 



 

 

Rozpočtová kalkulace je počítána na základě odhadované účasti a předpokládaných jednotkových 

cen (náklady na den) získaných na základě dřívějších zkušeností.  

 

 

H) Plán hodnocení projektu 

 

Hodnocení bude provedeno po ukončení sezóny 2016 na základě vyhodnocení těchto měřitelných 

výstupů: 

 uspořádaná soustředění a samostatné tréninky včetně účasti na nich 

 zisk licencí A nebo B  

 umístění ve víceoblastním utkání – Vyzývacím poháru  

 umístění na Mistrovství České republiky oblastních výběrů   

Zodpovědný řešitel projektu připraví na základě podkladů vypracovaných řešitelským kolektivem 

závěrečnou zprávu o průběhu projektu, kterou předloží k hodnocení a schválení oddílům Hanácké 

oblasti. Součástí závěrečné zprávy bude i zpráva o hospodaření Centra včetně doložení způsobu 

nakládání s grantovými prostředky Nadace OB. Schválená zpráva bude zaslána Nadaci OB 

v termínu podle smlouvy (viz Příloha 6). 

 

 

I) Další vývoj problematiky 

 

Projektem SCD Hanácké oblasti v roce 2016 navážeme na svoji dřívější činnost v žákovských 

kategoriích s tradičním vrcholem sezóny Mistrovstvím České republiky oblastních výběrů žactva a 

počtvrté také v jarní části sezony Vyzývacím poháru. Přestože v rámci Hanácké oblasti od roku 

2013 funguje také SCD pod hlavičkou oddílu KSU, ostatní oddíly oblasti nadále podporují 

myšlenku fungování SCD na oblastní úrovni, tak jak je to shrnuto v předloženém projektu SCD 

Hanácké oblasti na ro 2016. Nadále počítáme s významnou spoluprací s aktivitami projektu SCM, 

včetně osvědčené organizace některých společných soustředění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 
Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu  

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí A, B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Černochová Michaela D14 PLU0351 petrcernoch72@seznam.cz 

2. Němečková Kateřina D14 PLU0350 nemeckova.vera@seznam.cz 

3. Marková Ema D14 STE0252 e.markova@seznam.cz 

4. Smolková Sabina D14 STE0250 msmolka@tiscali.cz 

5. Binarová Adéla D12 UOL0452 RobertBinar@studiopab.com 

6. Lukašáková Sára D12 STE0450 m.zbrankova@kosinka.com 

7. Otrubová Anna D12 PLU0577 ivona.otrubova@email.cz 

8. Smékalová Karolína D12 UOL0451 j.smekalova@seznam.cz 

9. Smékalová Viktorie D12 UOL0450 j.smekalova@seznam.cz 

10. Čech Vít H14 AOP0302 cech@volny.cz 

11. Doležal Matyáš H14 STE0208 patachonky@seznam.cz 

12. Jirka Matyáš H14 ZPV0201 jirkova@sgo.cz 

13. Kostka Jiří H14 AOP0201 kostkovaja@gmail.com 

14. Lukašák Šimon H14 STE0202 m.zbrankova@kosinka.com 

15. Novotný Erik H14 ZLH0301 tomek.novotny@gmail.com 

16. Seidenglanz Jáchym H14 SSU0202 severka@razdva.cz 

17. Světnický František H14 STE0204 a.svetnicky@seznam.cz 

18. Svoboda Radek H14 STE0207 svoboda.radek2002@seznam.cz 

19. Valík Adam H14 AOP0301 ludek.valik@atelier38.cz 

20. Beneš Jindřich H12 KON0404 mira.ben@centrum.cz 

21. Černoch Martin H12 PLU0500 petrcernoch72@seznam.cz 

22. Janků Marek H12 STE0404 Marek.Janku@jtekt.com 

23. Otruba František H12 PLU0501 Johana.Otrubova@email.cz 

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Kristýna Skyvová 

 

       Příloha č. 2 
Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu 



 

 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou licencí 

než je licence A,B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Pachmannová Bára D14 AOP0351 Hana.Pachmannova@seznam.cz 

2. Greschnerová Tereza D14 ASU0299 greschnerova.teriinka@email.cz 

3. Šneidrová Daniela D14 ASU0398 bobicus@seznam.cz 

4. Hartmannová Anna D14 PLU0354 mariehartmannova@seznam.cz 

5. Pospíšilová Helena D14 STE0253 luciegpz500@seznam.cz 

6. Vysloužilová Tereza D14 STE0254 madlenka.vysl@seznam.cz 

7. Čásková Adéla D14 UOL0351 sajmbest@seznam.cz 

8. Raclavská Zuzana D14 UOL0251 rac@volny.cz 

9. Raclavská Lenka D14 UOL0252 rac@volny.cz 

10. Raclavská Vlaďka D14 UOL0253 rac@volny.cz 

11. Klechová Karolína D12 AOP0452 sedlopavla@seznam.cz 

12. Kovalčíková Anna D12 AOP0453 tomas.kovalcik@seznam.cz 

13. Pachmanová Katka D12 AOP0551 Hana.Pachmannova@seznam.cz 

14. Blažková Simona D12 ASU0498 bezdekovka@seznam.cz 

15. Navrátilová Marie D12 ASU0599 hnavratilova@bozenka.cz 

16. Vorlová Eva D12 ASU0499 Milan.vor@seznam.cz 

17. Hrubá Klára D12 JPV0579 eco@progeco.cz 

18. Matečná Sofie D12 JPV0567 sofi@progeco.cz 

19. Vláčilová Barbora D12 JPV0456 daniel.vlacil@gmail.com 

20. Janečková Adéla D12 PLU0452 monika.janeckova@quick.cz 

21. Neumannová Kristýna D12 STE0550 robert.neumann@seznam.cz 

22. Pospíšilová Stella D12 STE0551 luciegpz500@seznam.cz 

23. Moskvová Agáta D12 ZLH0550 tomek.novotny@gmail.com 

24. Karásková Denisa D12 ZPV0555 karaskova.marcela@seznam.cz 

25. Štorek David H14 JPV0202 simona.storkova@gmail.com 

26. Minx Oliver H14 JPV0303 minxik@seznam.cz 

27. Petřivalský Bernat H14 OOL0203 marapetri@seznam.cz 

28. Novák Rostislav H14 PLU0300 zdencanovak@seznam.cz 

29. Cupal Petr H14 STE0300 skyvova@volny.cz 

30. Hájek Tomáš           H14 STE0200 hajadla@atlas.cz 

31. Dostál František H14 UOL0201 jindra.dost@seznam.cz 

32. Chovanec Jan H14 UOL0200 jaromir.chovanec@caritas-vos.cz 

33. Hošťálek Ondřej H14 ZPV0300 hana.hostalkova@micos.cz 

34. Karásek Matyáš H14 ZPV0302 karaskova.marcela@seznam.cz 

35. Bartášek Tomáš H12 ASU0447 jirkabartasek@seznam.cz 

36. Greschner Adam H12 ASU0547 greschnerova.ilona@seznam.cz 

37. Štoudek Martin H12 ASU0448 axltuning@seznam.cz 



 

 

38. Tomášek Adam H12 CEL0400 j.tomasek@sigma.cz 

39. Fic Dalibor H12 JPV0515 ificova@seznam.cz 

40. Hrubý Lukáš H12 JPV0404 eco@progeco.cz 

41. Kalvoda Jaroslav H12 JPV0506 jaru.kalvoda@seznam.cz 

42. Štorek Jan H12 JPV0500 simona.storkova@gmail.com 

43. Petřivalský Arnau H12 OOL0501 marapetri@seznam.cz 

44. Karásek Antonín H12 PLU0503 daskakar@tiscali.cz 

45. Čecháček Adam H12 UOL0402 pcechacek@gmail.com 

46. Náhončík Jakub H12 UOL0400 petra.nahoncikova@seznam.cz 

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Kristýna Skyvová 



 

 

Příloha č. 3 
Sportovní centrum dětí Olomouckého kraje v orientačním běhu  

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Binar Robert  UOL7500 RobertBinar@studiopab.com 

2. Hynek Petr T3 JPV6417 hynek.petr@email.cz 

3. Karásková Marcela  ZPV6970 karaskova.marcela@seznam.cz 

4. Kopecký David  UOL7800 kopecky@ueb.cas.cz 

5. Kostková Jana  AOP7151 kostkovaja@gmail.com 

6. Novotný Tomáš T3 ZLH7001 tomek.novotny@gmail.com 

7. Otrubová Johana  PLU7852 Johana.Otrubova@email.cz 

8. Silnoušek Jiří T3 STE7200 Silnousek@seznam.cz 

9. Skyvová Kristýna T3 STE7054 skyvova@volny.cz 

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Kristýna Skyvová 

 

 

 
 

 



 

 

Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., jako žadatel o přidělení grantu na 

provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu prohlašuje, že vedle poskytnutého 

nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše 

poskytnutého grantu. 

 

 

Datum  4. 12. 2015 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře 

název funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. 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 dětí 

v orientačním běhu  Sportovní centrum dětí  Hanácké oblasti v orientačním běhu. Souhlasíme s tím, 

že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2016. Jsme si vědomi, že nákupy dresů 

a elektronického systému Sportident  nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na 

sportovní činnost a režii. 

 

 

Datum 4 . 12. 2015 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře 

název funkce 

 

 
 



 

 

Příloha č. 5 
 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu „Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním 

běhu“ prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování 

sportovního centra dětí v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2016, 

která bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy. 

 

Obsah závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí 

A, B, případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení 

e) Hlavní cíle projektu 

f) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

g) Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí 

h) Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných 

závodníků a trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu 

měli zajištěny lékařské prohlídky  

i) Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 

2013 Královéhradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra dětí 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 2016. 
 

 

Datum 4. 12. 2015 
 

 

 

 
podpis řešitele projektu 

jméno řešitele projektu Kristýna Skyvová 

 

 



 

 

Příloha č. 6 

Návrh 

 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 

 

Smluvní strany: 

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 

zastoupenou:  Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace 

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

číslo účtu: 215194682/0600 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. 

Dlouhá 40, 77900 Olomouc  

zastoupenou:        Markem Petřivalským, vedoucím občanského sdružení 

bankovní spojení: Fio banka a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu:             2600340649/2010 

IČO:         01185195 

(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 dětí v orientačním běhu pro rok 2016, které soustředí a 

poskytnou talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 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 dětí v orientačním běhu v roce 2016 v souladu se zaslanou žádostí - 

projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2016 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. 

 

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. 

 



 

 

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 dětí v orientačním běhu v roce 2016 

- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2016 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Příloha 8 
ZÁPIS VOLEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
občanského sdružení 
„Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.“ 
konaného dne 13. 12. 2014 

na chatě Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem 
Přítomní: dle prezenční listiny (příloha zápisu) 

Dnešního dne se sešlo Volební shromáždění občanského sdružení „Sportovní centrum 

mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.“ (dále jen sdružení) k projednání 

následujících bodů: 

Vedoucí sdružení Marek Petřivalský dne předložil Volebnímu shromáždění zprávu o 

činnosti občanského sdružení a zprávu o hospodaření v uplynulém období od 

předcházejícího Volebního shromáždění v roce 2014, kterou schválila trenérská rada 

sdružení. 

Usnesení: 
1) Volební shromáždění v souladu se stanovami potvrzuje Marka Petřivalského ve 

funkci vedoucího sdružení na období dalších 2 let, tj. do konání volebního shromáždění 

v prosinci 2016. 

2) Volební shromáždění v souladu se stanovami sdružení potvrzuje ve funkci členy 

trenérské rady sdružení v tomto složení: Marek Petřivalský (vedoucí sdružení), Petr 

Hynek, Ivana Kašparová, Kristýna Skyvová, Petr Skyva (členové trenérské rady 

sdružení) na období dalších 2 let, tj. do konání volebního shromáždění v prosinci 2016. 

3) Volební shromáždění souhlasí se navrženou změnou sídla sdružení na novou adresu 

Sládkova 21, 77900 Olomouc, a pověřuje vedoucího sdružení zajištěním všech 

administrativních kroků spojených se změnou adresy sdružení. 

4) Volební shromáždění souhlasí s pověřením členky trenérské rady Kristýny Skyvové 

jako další osoby s právem s nakládáním s peněžními prostředky sdružení na účtu u Fio 

banka pro zajišťování celoroční činnosti a aktivit sdružení. 
Zapsal: Marek Petřivalský, 13.12. 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


