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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
ná na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 002779.0005

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
00529672
Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru 
Česká spořitelna, a.s.
1120052379/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Spolupořádání MS v softballe mužů", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 410 000 Kč
Výše dotace v Kč 400 000 Kč
Výše dotace v % 97,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 2,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 10 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných 
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů 
Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. června 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2019.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) stravování - rozhodčí, dobrovolníci a pořadatelé;
b) míče softballové;
e) zdravotní služba a zdravotní materiál;
g) požární ochrana (zapůjčení hasičských přístrojů, školení, zhotovení únikové brány);
h) mobilní WC.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce ...

Příjemce se zavazuje: ;V'
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
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o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002779“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 30. září 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaie o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce .
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace'' 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
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b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 
tiskové konference atd.

c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené

v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje Vysočina nebo sponzorský vzkaz Kraje Vysočina umístěný na - 

pozvánkách, plakátech, vstupenkách, VIP kartách, volných vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí;

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce;

c) oficiální pozvání zástupců Kraje Vysočina, umožnění zdravice zástupců Kraje na 
slavnostním zahájení, volný vstup do VIP prostor pro zástupce kraje, možnost 
účastnit se předání cen vítězům;

d) poskytnutí 20 ks volných vstupenek pro potřeby Kraje;
e) v případě zřízení tiskového střediska umístění loga Kraje v tiskovém středisku;
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 

vyzvedne u Kraje);
g) prostor o ploše 10 x 10 m v bezprostřední blízkosti dějiště akce pro umístění 

prezentačních stanů Kraje Vysočina a jeho partnerů a dostatečný prostor okolo 
stanů umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina. Stany včetně aktivit 
promotýmu zajistí Kraj. Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a 
úhradu elektrické energie;

h) prostor v případné VIP zóně pro prezentaci Kraje Vysočina (např. formou roll-upů, 
prezentačních stěn adt.);
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i) v případě videoprojekce promítání loga Kraje mezi partnery a odvysílání video 
spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);

j) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že akce byla podpořena 
Krajem;

k) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;

m) umístění loga Kraje na oblečení pořadatelů;
n) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s 
konáním akce;

o) možnost využití vytyčovací pásky s logem Kraje Vysočina pro vymezení prostor pro 
diváky (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje);

p) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina 
jako partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech 
rádiích (znění vzkazu: „Akci podpořil Kraj Vysočina");

q) dle metodiky softballové asociace případné umístění loga Kraje v televizním 
přenosu;

r) možnost distribuce papírových vlaječek Kraje mezi diváky akce;
s) minimálně jedno umístění loga Kraje v kamerové pozicí (např. na tribuně za 

catcherem).

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. ^

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené veřejnoprávní 
smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení méně 
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % 
poskytnuté dotace.

Čl. 14

Strana 6 (celkem 7)



tiiiiiiiuiiiiiur

Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
15. 8. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 29. 1. 
2019 usnesením č. 0012/01/2019/ZK.

V Jihlavě dne 2 6 -02- 2019 ^■204^
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podjet §;;10a:-"otísí; 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotací poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace- 

■ prpstredničtvím. veřejnoprávní smlouvy (dále jen ,žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplýs • 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň

• a)' jméno/a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotací nebo návratnou finanční výpomoc, .a-v 
žádáfet fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, b 
nebo',; je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační Číslo , . .
přiděleno,;
bjpožadovanou Částku.
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použit.
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůíy pro navrácen; poskytnutých- 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
I) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci . .
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných přííoh žádosti,.
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moc 
moc.

1. Základní informace

Nszov r«cc:
Spolupořádání MS v softballe mužů /Praha, Česká 
softbáliová asociace a světová federace softballu/

Místo Kcnani akce Softballový sportovní areál Plovárenská 3820, v majetku 
TJ jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Termín Konaní akce: 13.6/ - 23.6. 2019
W/ebovc stránky akce,'projektu wwW.iiskrahb.cz,www.hrosihb.cz,www.softball.cz
Shzt.1 popis úkce
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod. ' - \

již předcházející pořadatelství ME mužů, žen a juniorů 
oslovilo mnohé lidi ze širokého okolí v celé ČR, ale j 
v zahraničí. Tato akce MS mužů v softballe se koná úpině 
poprvé v historii na půdě Evropy a to hned na. ;ťž?g|Í 
České republiky. Akce bude oslovovat široké spektrum adí 
od mládeže po seniory z celé planety. Tyto .-.-e -v 
velice kladný dopad lokální (ubytování, strava, regionální, 
poznání kraje, měst a okolí)

Účel, na který žadatel chce
dotaci použít:

Na spolupořádání MS v softballe mužů červen 2019

KRAJ VYSOČINA “

SSI0 1 8 -88- 2018
í>cCe: s.itč

__

1

j Odůvodněn: žádosti:
Popis výchoz; situace, která vede k 
podaní žádosti včetně informace o tom, 
zda žadaleí zadal o prostředky na tuto 
a«j. v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaks jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU), zda žadatel žadal o 
finanční dotaci (pomoc) oa města (obue) 
a pok^d ano v jaké výši, v případě, Že 
ítebyfo požádáno* proč,- ‘ ' č í'_

Ri'A ■ čC-;' AíA-A-rC-ARjř-:1: YvČT--;-ň;- A: A;TíY-jAŠ V; ť Wiy1; A Air)

«»ísttlisiilii»is

Na základě jednáni na Kraji Vysočina o možném 
spolupořádáni MS 2019, pan hejtman MUDr. Jiří 
Běhounek vyjádřil snahu Kraje Vysočina takovouto a|ci 
podpořit a již bylí učiněny první kroky při p 
v softballe v roce 2018.
Z jiných fondů Kraje Vysočina jsme nežádali. Město 
Havlíčkův Brod budeme o podporu žádat pr, podaní 
žádosti o dotaci celoroční na rok 2019 jako
Havlíčkův Brod - výše dotace doposud není známa:-.- 
Máme pouze příslib od vedení města Havlíčkův Brod, žě 
takovouto akcí podpoří. Celou akci podpoří ČSA Praha, 
město Havlíčkův. Brod mimo poskytnutí dotace slíbilo 
podpořit zajištění prostoru kamerovým systémem, zajisti 
káždý den svoz odpáďu, zajisti dle potřeb posekání trávy 
v.arěáito fj jiskra se bude: podílet náklady na elektrickou 
energii, plyn, vodu, mzdu správců, mimořádný úklid šaten, 
á: veřejných prostor - toto nejde hned finančně vyčíslit 
(pfédpokláď je cca 100,000,- Kč)

■■-.StiO
' i

identifikace žadatele !
Název subjektu dle registru 
ekonomických subiektu:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s. j

Sídlo: Ledečská 3028,580 01 Havlíčkův Brod
IČO: Q0529672
Právní subjektivita žadatele: 
0^žádosíípňložte4íopudokladu:oprévní::i 
subíekíívítě žadatele)

Zapsaný spolek

Bankovní ústav: ČS-sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod
Císio bankovního účtu: 1120052379/0800

Plátce DPH: (ANOtNE) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti: 
idle obchodního rejstříku) < ,

Předseda a statutární zástupce organizace 
pan Ing. Miroslav Sommer

Kontaktní adresa:
(pokud se liš? od-sfdWr “
Telefon: Tel: 603296805



tíiis krahb@seznam.cz
Seznam příloh:
(seznaftivšecii doWadů, které jsou 
k žádostí pnípženy)

1) Čestné prohlášeni o podpoře v režimu DE minimis
2) Doložení prohlášení dle zákona 250/2000 sb. , , , ,
3) Výpis z rejstříkového soudu Hradec Králové igSp
4) Usnesení z VH a zápis o volbě statutárního orgánu

TJ Jisakra Havlíčkův Brod z.s. :SMS
5) Stanovy TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

CELKOVÝ rozoočet akce: položková rozvaha vydá l o. 'i -

Výdaje ■ Příjmy
Celkem 1.445.000,-Kč

Vstupné 50.000,- Kč
Z reklamy 70.000,- Kč

Příloha této žádosti, Kdé jsou podrobně rozepsány 
veškeré výdaje na akci MS mužů v softballe Dotace města 235.000,- Kč předpoklátis:;/V:|

Dotace
Kraje Vysočina

š:o
”

oooq

Náklady TJ Jiskra 80.000,- Kč

Celkem 1.445.000.-Kč

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována

3

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, který' Kraj Vysočina určuje za 
neuznatetné v případné smlouvě d'poskytnutí dotace.

• mzdové nákiady . (výdaje), a ostatní 
osbbHE.;\itó^tíýí:(:'(yýtBj^>:-:.;'á náklady 
(výdajé) rtá sociálrttážáravdthř pojištění 
organizátora á jěfczamésťhánců

» náklady (výdaje) na pohděíění
» běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby,; energie,poplatky za 
připojení k sítí, ;; ;: poštovné, bainé, 
doprava, bankovní poplatky,..... )

• náklady (výdaje) ria nákúp věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

» úhrada úvěrů á půjček;.
» penále, pokutý
• náhrady škod a manka
• zálohové platby . neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
» náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary ,.

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete , 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejích plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve '•. 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové I
nálady, které je nutné při vyúčtováni prokázat.

Stravování (rozhodčí, pořadatelé, dobrovolníci)

22S.000,- Kč

Oblečení pořadatelů a dobrovolníků 60.000,- Kč

Softballové míče 25.000,-Kč

Zdravotní služba /lékaři a zdravotní materiál/

75.000,-Kč

Bezpečnostní agentura 10.000,- Kč

Požární ochrana, zapůjčení hasičských 

Přístrojů, Skolení, zhotovení únikové brány

42.000,-KČ
Mobilní WC 40.000V3Íř?

Ozvučení areálu 300.000,- Kč

Zápůjčka montovaných tribun 200.000,- Kč

B.azp>s cniizib drtcco od Kraje Vy; on,->3

i. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 1.010.000,-Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

1.010.000,-Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100 % z celkových nákladů na aKtSřííy, 

které budete hradit (zcefájniBb 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorinpu...

0,-Kč

5,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (fl. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabuiky).

4



Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů {tj. řádek č, 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
POítůd hudbu skutečné náklady na realizací části akce nižší než základ pro stan ovo.— 
dotace (řáďéfc č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek ě. 3) se nemění, tu ■■ ir 
'ABSOLUTNÍ ČÁŠTK&D&TAČÉSB ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. iSl

3. Bližší informace o akci
Cíloví- pubukuin p„, /. .[■ .„o >,r j—. - c ii. i . -
stfUl5tura=-.:napf4éStíflnitSáěž. rodiny s Cétmi, semoft. muži. žali žíroíárvefeínoa.inlntintv anod 5
Dřívější akce navštívila různorodá skupina lidí od mládeže po seniory, z celé ČR, aie i ze 
zahraničí, předpokládáme že totd MS do našeho regionu přiláká lidi i z jiných kontinentů světa.

Dopad akce (akce trtá ftaoř. dopad lokální. reSidnáM, céíostámí, mezinárodní apod.)
Akce má dopad hlavně na region, jeho propagaci jak v celostátním měřítku tak v zahraničí 
mimo Evropu.

Tradice akce {fecfnése o novou cikci rtebé a aka s mnohaletou tradicí, apod.7l 1 "
Jedná se o úplně novou akci a to poprvé konanou v Evropě a hned v České republice /Praha;?
- Havlíčkův Brod/, přenosy bude vysílat ČT, internetová televize, ale i zahraniční sportovním 
kanály

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud e> »
Přivítání účastníků na městě Havlíčkův Brod, s kulturním programem

Propa^ct jména Kraje Vysočina- nabízena picťhodnot? i-v p> 3 fc . * -■ - '.--5-
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí -napřena propagačních maíenátech spojenýc^s-akcí, plantech, 
POzyáňkáchrvstupenfeádhjTŽílaíTiních-DÍQChach pff samotné akciJ
Organizátoři nabízejí, reklamní prostorná plakátech, pozvánkách, vstupenkách, umístění
bannerů ve sportovním areálu Plovárenská, v tisku, kabelové televizi HB TV, logo na otfečen 
pořadatelů a případně dle specifických požadavků Kraje,

Vyte^ck akce > * .m mm ■ l-j * t **u» < *
Zisk ze vstupenek a z reklamy bude použit oddílem softballu k výplatě DPP orgamzatorům
/statistik, hlasatel, pořadatelé/

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše daiší poznámky nebo dopinění:

V Havlíčkově Brodě dne 15.8.2018

Ing. Miroslav Sommer

razítko a podpis statutámiho^ástupce žadatele 
(v případě zastoupení jpa^zákíadě piné moci já 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Ráz!

5

Rozpočet MS mužů v Softballe 13. - 23.6.2019
v Havlíčkově Brodě

Výdaje celkem: 1.445.000,- 
Předpokládané příjmy celkem : 120.000,-

Návrh na rozdělení mezi subjekty : Kraj Vysočina
město Havl. Brod 
TJ Jiskra H. Brod 

Klub Hroši H. Brod

Výdaje
ubytování
rozhodčí
dobrovolníci a pořadatelé
Celkem : 200.000*- město HB

Stravování
rozhodčí
dobrovolníci a pořadatelé 
Celkem:

Doprava 
rozhodčí 
Celkem:

Mzdové náklady, DPP včetně odvodu
hlasatel
statistik
pořadatelé
obsluha světelné tabule 
Celkem:

Oblečení pořadatelů a dobrovolníků
trička
Celkem:

Materiál
míče
Celkem
Tiskové a grafické práce 
výroba plakátů, programů, vstupenek 
výlep plakátů 
Celkem :

3fý000£'-: iměsi&ÉpB

9.000,-
9.000,-

70.000-
9.000.-

60.000,-

25.000,-

15.000,-
4.000,-

í.010.000,-
235.000,-
80.000,-

116.000,"



60.000,-
20.000,-

Ostatní náklady:
nářadí, vápno, antuka
pohonné hmoty (traktor, sekačka, agregát)
Celkem:

Zdravotní služba 
služby lékařů 
zdravotní materiál 
Celkem :

60.000,-

Bezpečnostm agentura 
ostraha areálu, noční služby 
Celkem

Požární ochrana 
Školení požárních hlídek 
zápůjčka hasičských přístrojů 
vybudování únikové brány 
Celkem

Mobilní záchody 
TOI TOl 
Celkem:

Ozvučení areálu

Montované tribuny

Předpokládané příjmy
vstupné
reklamy
Celkem :

50.000,-
70.000,-
120.000,-

Pozn. příjmy budou použity na hrazení nákladů ze strany klubu Hroši Havl. Brod.

V rozpočtu nejsou uvedeny náklady na mzdy správců, úklid a energie (platí TJ jiskra H. Brod) Město 
Havl. Brod mimo rozpočet zajistí kamerový systém v areálu, sekání trávy a odvoz odpadu. ČSA hradí 
náklady na dopravu týmů Praha - Havl. Brod a zpět, náklady na televizní přenosy.

:;.:pÍ|«^íjíáféžíÍQŠtf:;d{e' zákona ě.'250/2 
’ rdzpeStu, vě zniní

1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona 5. 25Ó/ŽÓ00 Sbd rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §lúa, 
odst. 3, plsm. f) 1,

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obci doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt dolož! výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.y

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona 6. 250/2000 Sb,; .. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, plsm. f) 2.

Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném re i 
nikoli např. všichni akcionáři.

U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno 
družstvo jednat.

Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně 
např. stanov, z nichž oprávněni konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obci doloží seznam obci, které jsou v něm zastoupeny atd.).

Pořadové
číslo

IČO /datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
2
3
4 '
5
6
7
8:. .
S

■v 10 1
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

£3; zakřížkujte,: poklicí jer pro žadatelé irelevantní (tj. pouze pokud: ví žadateli: hěrriá žádna 
další osobapádil;týká: sě Všech obcí á měst). . .1 .

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní súbjěktivjtě, není nutně znovu přikládat



3, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý pódií a výše tohoto podílu podle zákona Ó. 
250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~§10a, odst 3, plsm. f) 3.

(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obci, místní skini s 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická - 
podnikající uvede podlí v jiných právnických osobách, spolek doloží podlí v jíně NNO atp.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v : 
%2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

£3 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách)

Jméno a podpis síatutámiho zástupce žadatele:

V Havlíčkově Brodě dne 15.8.2018

Ing. Miroslav Sommer :

pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno11

V Praze 11. listopadu 2015

TO: Hroši Havlíčkův Brod

Věc: Mistrovství světa v softballu mulů

Váženi sportovní přátelé.

dovolte mi touto cestou poděkovat Vám za veškeré aktivity na podporu kandidatury na 
pořadatelství mistrovství světa mužů 2019. Softballový areál Hippos Aréna patří 
nesporně k nejlepším areálům svého druhu v České republice.

Je mi velkou ctí Vám sdělit, že veškeré naše úsilí ve věci kandidatury na pořadatelství MS 
mužů 2019 bylo úspěšné a plenární zasedání světového kongresu konané v řijnu 
v Oklahoma City přidělilo pořadatelství této akce České republice.

Dovolte mi touto cestou potvrdit, jak jsem již předeslal v minulosti, že mistrovství světa 
mužů se bude konat v termínu 13. - 23. června 2019 a bude je] hostit Praha a 
Havlíčkův Brod. Toto stojí i v oficiálním dopise Výkonného ředitele ISF pana Rona 
Radigondy.

Osobně jsem nesmírně rád, že se tato akce, která bude vůbec poprvé na evropském 
kontinentě, uskuteční právě v Havlíčkově Brodě, baště českého mužského softballu.

S pozdravem

Gabriel Waage 
Předseda ČSA

Česká softballová asociace i Zitopkova 10«2, P.O. 80X40. 160 17. Praha 6 | IĎ 48546542 | Dtč CZ48546542 

č.ú. 154935933 / 0500 | email: info@softball.cz | telefon: 242 429 230 ( www.softbaU.cz



W O R L D
BASEBALL SOFTBALL 
CONFEDERATION

November 4,2015

Mr. Gabriel Waage 
President
Czech Republic Softball Federation 

Qelive^lvmjz-mmt

Dear President Waage,

On behalf of the Softball Division of the World Baseball Softball Confederation I wish to 
congratulate you and your Federation on securing the right to host the 2019 Men's Softball 
World Championships in the cities of Praha and Havlíčkův Brod.

The support for your bid to host the first ever Men's World Championships in Europe was 
overwhelming. We view this opportunity to host one of our premier events in the Czech 
Republic as an opportunity to grow the game of softball and deliver the best teams and players 
in the world to an avid spectator base that has shown great support for Men's Fast Pitch Softball 

at past tournaments and events.

I look forward to working with you and your team to deliver a memorable and successful World 

Championship in 2019.

Sincerely,

/ '} /? / /

(/ v
Ron Radigonda 
Executive Director
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disfasssicS vystoupení á- přediožeoýek materiálů 
■přjJíin^lídéiagSti.Válneiírottiády^otó nsiieseal :

Valná hromada

1) schvalme :
a) Zprávu o činnosti TJ za rok 2014 
i)) Zpráva o hospodařeni TJ za rok 2014
c) R«spoěeíTJnarok2015 s vyrovnaným hospodářským výsledkem
d) Zpráva revizní komis* T J z* rok 2014
e) Nové Stanovy TJ Jiskra Havlíčkův Brod o.s., včetně nového 

Tělovýchovná Jednot® JISKRA Havlíčkův Brod s.s.
názvu, ;T;A:\

2) volí:
Výbor TJ Jiskra Havlíčkův Brod za ve složení — Švec Zdeněk, MUBr. 
Klatovský Botami!, íng. Sommer Miroslav, Mgr. Kadlecová Martina, 
Krajcígr Miroslav, Laštovička František, Mazánek Pavel

Revizní komisi TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
■ Drozdová Alena, Čejka Miloslav

Křehlík Vladimír, íng.

2) S2K<,YÍ Minimální výši členského příspěvku pro řádné členy TJ Ji-a;.' 
Havlíčkův Brod z.s. 200,- Kč.

4) ckiádi:

a) tfskMtežnit nejpozdžji do 7 dnů jednání nově zvoleného výboru s revizní 
komise a za účasti volební komise provést volba předsedy místopředsedy 
TJ Jiskra a předsedy revizní komise.

Výbor TJ, revizní komise a volební 
komise

b) íčnpravíš realizaci II. Etapy bezúplatného převodu majetku T.T Jiskra 
Havlíčkův Brod — softbalový areál Tlovárenská do majcíko a správy 
Města Havlíčkův Brodí ■ :

Výbor TJ a výbor oddílu softbalu
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:..•> : 7 &cců výbaru s Masem ro/uodujícím
Předseda ^qlebnžkoréise z Vaíné hromady pan Jan Kopecký 
PřeássiiaRevírníkomiseTJJiskra panifijg. AkúDradní 

Přítomno: 7 členů výboru TJ Jiskra
Předseda volební komise ss Valné hromady pan Jan KonesKý 
Předseda Revmjií komise TJ Jiskra paní Ing. Alena Drozdová

Na základě' usnesení * Valné hromady TJ Jiskru Havlíčkův Brod konané dne í 6.- 
bylo asvS zvoieaérau výboru TJ uloženo se do týdne sejít a zvolit ze svého středu 
předseda TJ a místopředseda TJ.

Předseda TJ, místopředseda TJ json statutárními zástupci TJ Jiskra Havlíčkův Bií 
z.s., Ledečská 3028,580 01 Havlíčkův Brod

za Spolek jedná a podepisuje a to každý samostatně:

předseda TJ 

místopředseda TJ

Ing, Miroslav Sommer 

Mgr. Mariina Kadlecová

Ostatní člénovéVýibáni zastávají tato faukcí: 
Hen yýfaom MUDr, Bohumil Klatovský 
clen výhům Miroslav Krajcígr 
clen výbore František Laštovička 
clen výboru Pavel Mazánek 
Hen výhonu Zdeněk Švec

Zapsala : Kratochvílová Zdeňka Člen mandátově komise

■■■ Zápis oveřii: předseda volejbal komise pm Jan Kopecký ’̂ 
předseda Kcvíksí komise paní lag. Alena JíWždová ^

v Havlíčkově Brod£ dne 16.4.2015

rV 7

Z Valné hromady TJ JISKRA Havlíčkův Brod , konané dňe 1S.4.2015 

wM:-.--.:---:r.VíkfuÍJOvně;SaíiHi ve Sportovní hale Havlíčkův 8rod

Pozváno 

Přítomno :

Omluveno : 

Neomluveno:

33 delegátů s hlasem volebním 

33 delegátů s hlasem volebním 

O delegátů s hlasem volebním 

0 delegátů s hlasem volebním

Na Valné hromadě byi zvolen nový výbor TJ JISKRA Havlíčkův Brod v tomto složení :

1) Sng, Sommer Miroslav 

2} Švec Zdeněk

5) MUDn Klatovský Bohumil 

4} Mazánek Pavel

5} Mgr. Kadlecová iVíaríina

6) laštovička František 

?) Krajtigr Miroslav

Zapsal : předseda mandátové komise pan Duben Pavel./'

Zápis ověřila : předsedo volební komise pan Jan Kopecký
7)

oředsedicynč RK pří Ti paní Alena Drozdová

v Havlíčkové Brode dne 15 4.2015





Té8gvýcftmffl& jednota JISKRA Haviíčkžv Brod

ěiáneSt 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1} Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod z.s. {dále jen ,spafefc'j je spolkem ve smyslu 
ustanovení §214 a násl. zákona £. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ; (i

2) Název spolku: ,TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s.“ .......
3) Tento spolek je dobrovolným spolkem občanů provozujících tělovýchovu, sport, dafeí tělesno a 

pohybové aktivity a organizační osvětovou a hospodářskou činnost. V TJ se,..dobrovolné, 
sdružují oddíly, kluby a jiné zájmové skupiny (dále jen .oddíly*}, které provozuji tělovýchovnou, 
sportovní či jinou tělesnou, pohybovou nebo zájmovou činnost ve městě Havlíčkův Broď a jeho 

okolí.
4) Spolek je samostatnou nepolitickou organizaci s celostátní působností, přičemž svou níže 

popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
.6) Sídlem spolku je: Ledečské 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.
:'6) Znak spolku tvoří znak města Havlíčkův Brod v kruhu s modrým okrajem na žlutém podkladě.
7) Spolek má statut samostatné právnické osoby s působností na celém území České republiky.
,8) . pddíty mohou požádat a vlastni právní subjektivitu. Vtomío případě se stávají samostatným 

právním subjektem, který nent Ve svazku spolku. Mají však možnost uzavntiiáěiáppikem 

smlouvu o spolupráci a o užívání zařízení spolku.

článek 2.

ÚČEL SPOLKU

1) Hlavní účely spolku:
a) Všestranná podpora a rozvoj organizované i neorganizované tělesné výchovy a sportu 

v Havlíčkově Brodě.
b) Vytváření podmínek pro činnost Spolku a jeho sdružených oddílů.
c) Organizace tělovýchovné, sportovní a případně jiné činností. , ■ :l íy,/,,;,
d) Prd. tělovýchovné, sportovní a;, další činnosti zajišťuje, materiální: a .tečhnitftéiSppdmíbký,:: 

' ekonomickou základnu, buduje a udržuje ppfrebnázářfeerifc.íjjjijVi
' e} Zajišťuje a podporuje zájmy fa: potřebý 
.V;.:m^É;sárhdspf^.ý:iyi::;7V:V7 yiiy
f) t/ade své čteny k dodržováni základních etických a morálních pravide! a duchu .fait play*.
g) Podporuje vzdělávání trenérů,, instruktorůa cvičtoí&j6dnoffivých:oddiiůy,v,í,.,,,s:w

účely spolku::
ihá rozvoji sportovního pfíp, veřejného, kulturního života ve měsíš a jeho ckoff. . - - 
ttó 3 podporuje prevenci proti knmípalttS a Sociálně nežádoucím jevům » děti a

„iďesvé cteny.kšeíitrostikživotnímu prostředí..... ..... ... ...1. ..   
j|ímoži}ěBí,:na.!Zákiadě:4mlowy\vyuzivánt'pro8tora:zaFízeni.:spoto', jiným- otgantzacteseto'.v 
IařBřéjnasťrffyzickým:oaobáiri}v:.

článek 3,

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1)
a)
b)

Řádné členství:
Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, Ktenš souhlasí se stanovami spolku. .
O přijetí.člena rozhoduje sám spolek nebo příslušný oddíl, který postupuje podle stapw 
spolku, příslušného tělovýchovného či sportovního svazu nebo dle jeho statutu. ySlllfiSiS 
Clen oddílu je zároveň členem T4.
Členy spolku jsou ti členové oddílu, kteří splňují podmínky členství a mají uhrazen vďáriéíft 
období členský příspěvek v minimální výši stanovený Valnou hromadou.
Jednotlivé oddíly jsou povinny předat každoročně Výboru Spolku aktuální seznam členů.
Řádný čten má veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami, právními a interními 
předpisy.

g) Členská práva řádných členů:
. • práva podílet se na řízení Spolku

• účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu 
ustaveni valné hromady, buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého, oddílů;,

■ v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasováni na valné hromf^ejaziv 
, ■ po dovršení 18 ti tet, Kiely,

« volit a být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto, stanov;, 
v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 ti iet. ‘ • stkám--.

c)
<0

e)

Přidružené členství: li íýKSv
. je určeno pro osoby bez členského vztahu k některému z oddílů, 
vzriiícá na základě individuálního rozhodnutí Výborů Spolku,

. přidružený: člen má veškerá práva a povinností stanovená těmito stanovami a právními 
předpisy, š Výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a 

v, práva, navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

i-jSXřjS^rtéičjénáyíi,: ;7 .
éě; může, stát; osoba, kférá se významným způsobem zasloužila; o roiápj;;. 
výzriámříýčb výsledkůna.národních či mezinárodníchja)tbfdte;y;;'jý;ý;w{§ígi:í 

■,;.b}.v.-;,0:.pi®et(.za;česfriéf»čt«ia, rozhoduje Valná hromada-;, ,. ' , .■ í;,

,,vylouáením„pro, porušeni povinnosti: clena Spolku,, stanovených, ,vt&chíojiStartováohB,,.a to 
'ioíhi^rttíttí^iiěrtí.: spolku

.vystoupením:Sena,,,a;to,základě písemného. oznártieni^záměm.-.ólenas.SpoIkú;,,.adresovaného',,,, 
„Výbora/Spolkuř.pňčemž toto oznámení je účinně dnem jeho,oznámení?:V^o®:SPOtkUi ;avšate,i

íS

li



ř®íÍtts?^^IS?ÍíS®M3iilfl^lit!S^®isi®;lil|;iSS@^^SíSKSS5|®

ÍS8§íčÍIÍaYlYBs®S:YgYY®YYYiY5Y|lY8SY:^^

írgáhý spolku jšrar..:'
J Valná íirorriádá Spolku 
>} Výbor spolku •} Předseda a Místopředseda jako orgán statutární 

i) Revizní komise spolku 
i) Shromáždění zástupců oddílů spolku 
) Disciplinární komise spolku

článek 5.

VALNÁ HROMADA SPOLKU

Valná hromada spolku je nejvyššim orgánem spolku.
Valná hromada spolku je složená z delegátů všech oddílů starších 1811 Set 
Zasedání Valné hromady spolku musí být konána minimálně 1xza rok.
Zasedáni Valné hromady spolku musí být svoláno, požádá-li nejméně 2/3 Shromážděni 
zástupců oddílů, popřípadě Výbor spolku nebo Předseda spolku. Toto zasedání Valné 
hromady spolku mus! být konáno nejpozdšji do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
Valná hromada je shromáždění delegátů oddílů v počtech stanovených výborem TJ na 

. základě matričního klíče (viz. vnitřní předpis spolku).Valná hromada zejména: YYsYYY:'
a) Rozhoduje o vzniku a zániku spolku, v případě jeho zániku rovněž OiiÉšjjitfsiiřfeém

vypořádáni. iVříiS/W;
b) Rozhoduje o přijeti a změnách stanov spolku. .YYiSyYI i
c) Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku. ,:::
d) Volí Výbor spolku a Revizní komisi spolku. ' ř-YYv
e) Rozhoduje o vyloučení oddílu z TJ v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem.

. . f) Rozhoduje o přijeti nového oddSu.g) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet 

spolku ha daný rok.8. h): Stanovuje hlavní účei spoiku a směry jeho činnosti pro období do dalšího zasedání 

v Ví. iValnéŠromaúy.- ... .8VVt):lSčhyafujě a vydává vnitrní předpisy spolku a jiné vnitřní předpisy spoiku.
pracovní (zaměstnanecké) pozice spojku, jejichž náplň činnosti je upřesněna .

;;y,8lV:VVvévnítřhímip^j3isu.spo!l(U,i\'\l^Ťiv;ííiíjtófr»i>^-v.tíšrté^rií-'-'Vaíhů,. hromady'■ je zapotřebí-, souhlasu Většiny: z. pozVáhýchídeíegatů:;
:;Víá;hiáš^;ro^odUjfcim,'V:‘i/i,: .VViy ^yř-Jvo;;

VÝBOR SPOLKU

g8jS||S^|f§ř^|hěgj^ř||j|řdrhá^;ěpb!feiíípi|^i«‘š|(ifeij:í&^j^bÍ^a®jě:jpl|l|^fí:
ViiS^^^iíS/^^b^méaiSK^ígtffVaíftýmigtximádáffivjVi^ííVyíiiV:/ ;;V88í::ílliVV|gíí;i:V:'
2gii&|efefp^|r/i^bpigspógďíiVái:t^::8lí:.-:;l:íVVi \y,:Y" Y -vYYYYy
3'jv'i Výbgsšpoikttiřožítbiíijěio Věcech) které nejsou výlučně y pravomoci Valné hromadyjpňčettiž 
'; Varná hromada st Může výhráretprávo rozhodnut; i v jiných otázkách.

4) Výbor spolku pint zejména tyto úkoly:
a) Zabezpečuje plnění Usnesení Valné hromady spolku.
b) Organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku.
c) Připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavnímu ůééíu s 

směrům činnosti Spolku.
d) Rozděluje dotace a příspěvky získané od státních nebo jiných organizaci a instituci, ‘
e) Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku v souladu s usnesením -Váíné 

hromady spolku a s posláním spoiku.
f) Spolupracuje se sportovními svazy a organizacemi pro zabezpečeni svých jednoSiyJssh 

oddítů spoiku.
g) Zabezpečuje operativní spolupráci spolku se státními orgány, místními orgány, podniky, 

ostatními spolky, jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci.
h) Zabezpečuje koordinaci a součinnost s ČUS pro zabezpečeni činnosti spoiku.
i) Rozhoduje o finančních příspěvcích oddílům spolku.
j) K zabezpečení činnosti spolku vytváří pracovní (zaměstnanecké) pozice.

5) Výbor spolku je výkonným orgánem společných zájmů všech oddílů sdružených ve spolku.
6) Výbor spolku tvoří sedm členů zvolených Valnou hromadou v „tajných volbách” a dáte, všichni 

s hlasem rozhodujícím.
7) Zvolený Výbor spolku si zvolí ze svého středu Předsedu spoiku a Místopředsedusspolku. 

Předseda a Místopředseda zastupující spolek každý samostatně a podepisuji jménéííts|ícfet 
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

8) Výbor spolku je „usnášeníschcpný", js-li přítomna nadpoloviční většina členů.
9) Četnost jednáni Výboru spolku je upřesněna vnitřním předpisem spolku.
10) Navrhnout kandidáta do Výboru spolku má právo každý oddíl - z řad svého oddílu nebo jpjfeio

oddilúY.

článek 7.

|f llliigYÝ;: :.. REVIZNÍ KOMISE SPOLKU

orgánem spolku, který kontroluje činnost spolku, dodržováni stanov a 
Yi|;gSWh^;b^pteuspblkua hospodaření spolkli. V :Y::YYY§gi:YÍt
:ŽjY{j^i^:|i»hfeg:Spplků. má| 3čteny, které volí Valná hřďrhads ŠpoIků,výájftýbYyólb!á^iíař 
Yi8Si>|ujtii®puY8' YYíYByÝYYY /.yYY.Y'Y .YYY;YY:YÝYIYYYYYfftYffifÍ! 
;gf|^pfe&i|fi^řÍb&bi|fěytení,!tomíšespblRulé:ňaigiróf^8.8Yi8Y:YgggYYgYYSYÍÍIiISiÍ 
SYílifS|fiÍiSi^šř,zvói|:joitedšětfa;zé:švggÝřecKi5jentt2^pféSýčgyainpffijifemáčjSíÉ^!SiÍ5|:g:
lYYjSí»SKáSÉ|^^ečý|wJfebhřkpniišazyalrié.te!madgšfbtkĚYYYYls;ÝY(;Y;ii:;YY|ia||gSsgs
;ifeYgÍýi^^lí^Sífe:dgR@/izní komise spolku; má:pj^iYk3?Sý;ď^í5;Y:sMk|:š^^č|||íÍB5
|;!;:;®Sě||;|fepýi;padíte:YYýY : .8;Y-V-YBY YYY YYYi YYiYY®®@8
868. iY?£;%aš^VKÉglÍFoš^; přkčyáídeňS; Revizní. koniteí:špdíkď jšdugředšedalIgčtenSýéÝěvěiiíkdmge! 

.YY/šppikúfppýirinřpHpýést zápis. Y, V'' íYYYY 1YYYy®YYYYYY'
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ODDÍLY SPOLKU :

, ■■■■ ■■•mms&m
,-^aJKít
aiisiisi

Qddít spoiku je organizační iednéikou spdku, kíetásdrožujé jednotlivé Seny podfe$ 

ifaS|^jkft§8gaiS:ST§®®«ij|ř3Míístii^^
...

áitíóVReViirif;fcoit!t&e ‘V :V,;: V /i;
Ovzniku riefců zrůšénj Ócicifltt rozhoduje Valná hroinádá spoiku
Podmínky činnosti a fungování každého oddílu může být upřesněna Valnou hromadou spoiku 
ve vnitřním předpisu spoiku.
Oddíl mající vlastní (samostatnou) právní subjektivitu, uzavře se Spolkem smlouvu o 
spolupráci a o užíváni zaňzení Spote.
Oddíly nemohou nabývat majetkového práva a zavazovat se jménem spolku.
Oddíly mají určené a samostatně evidované finanční prostředky uloženy na účždrspote nebo,: 
v pokladně spolku.

článek 9.

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

Shromáždění zástupců oddílů je orgán, ve kterém jsou delegováni zástupci reprezentující 
jednotlivé oddíly spoiku, pověřeni členy oddílu jednat za tento oddíl,
Zasedáni Shromáždění zástupců oddílů spolku s Výborem spoiku se koná minimálně 1x ročně 
nebo požádá-ii o něj min. 2/3 Shromáždění zástupců oddílů spolku nebo Výbor spolku.
Každý zástupce oddílu je povinen postupovat informace a požadavky vyplývající ze zasedání, 
uvedené v článku 9, octet. 2 členům oddílu, který zastupuje.

článek 10.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE SPOLKU

Disciplinární komise je sestavována pouze v případě potřeby projednáni a vyřešen 
jakéhokoliv deliktu týkajícího se spoiku.
Disciplinámi komise se řídí „Disciplinárním řádem", který schvaluje Valná Hromada spolku . 
může být součástí vnitřního řádu spolku.
Disciplinární komisi sestavuje Výbor spolku z funkcionářů nebo členů spolku. V případě veder 
disciplinárního řízen! proti některému z členů Výboru spolku sestavuje disciplinární komÍ! 
Předseda spolku,.; .........
ipisciptiriářní kpmisé jeimiri. 3 členná podie závažnosti řešené záležitosti.
V:0padě;ptářebyý'odborného vyjádřéríiýs pomoci; může být k discipíinártímufÍ^níípňžváíf; 
/ektěrníí;bšdbáhňa■ nébýtňěh nutnou dobu,, která; němá;' rčzhbddvačíý;|láfeýv;roáhcidpte; 
ivdisaplíriárnlrSřižení.l;:h,;vý..;;; h;,ý,Vh;hý,;,ý;;;;hr.,:’;hv;; ýhlhVhbýýhýhSJSl|S#5ÍíhSbSi, 
;:Dišciplinárhí;kdmtšelspoiků pri^edijávááýřěšfyešfeé/prqyiněhfVů^isiBí^ffiŠ^íSjSřKýlil
iříěbtjiSnnostřfúnkcTO^ případné^'pomšěhí^kbná;S:(píi^r^ífe|ědi||tg^ííyí^éj?OT^|;ý

h;vlýi;Lřví:i\:Vhh;Í.YShířv víSít iViýih'
;Z;iiSždého;disójpÍinámího;.řížěnLmuisf'.b^;@příSenýž^íě;v;pj:í§^nes;|igÍpWíífíj®wS;||
;;|o^RsahSvS^jcIehifI>iscijiiihainf
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3.

4.
5.

6. 

7. 
3.

9..

10.

11.

wmmigKsimmĚgeKgaKĚsmm
^ MAJETEK A HOSPODÁŘEM! SPGUCO

5Mf|§l§|SÍ§ÍtaiiŠ5ÍŠí|í!i§^

-'^Příj^HíýZEíS^yřfefjovHěj Í^jtom.f.@ýs:p‘bř§^ftsáS;'gířfe&^fih7h 
ýc^ýŠř^krĚyíz; vtas^ií htespracíéSék&řcinrtosíř;

HS1!

sSHitř
mst

Šílil

dýpittpěvkýáidoiáčeodsportovfiíchisýázů; '■
e) Státní příspěvky á dotace od ČÚS a jiných organizací a instituci.
f) Majetek převedený do vlastnictví spolku jako nástupnické organizace ČUS, a to na základě 

její vlastni žádosti podle stanov ČUS
Majetek je ve vlastnictví spoiku jako celku.
Oddílům spoiku může být majetek svěřen do užívání, pokud jej potřebuje k zabezpečapřjsvé 
činnosti. ,v;l®8;v;;
Nemovitý majetek je výhradně majetkem spoiku.
Kromě majetku ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit se státnjftr rt^c 
jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodařeni nebo, který mu byl svěřen- do 
užívání, provozováni popř. hospodaření. .iilffi'-ff?..
Spolek má pouze jednu pokladnu, společný bankovni účet a společné účetnictví.
Hospodářská činnost spolku je řízena vnitřním předpisem schváleným Výborem spoiku:; 
Spolek prostřednictvím Výboru spolku organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými i 
právnickými osobami.
Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje Výbor spolku s přihlédnutím 
k činnosti, potřebám a zájmům spolku a jednotlivých oddílů.
Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Rozděleni pravomocí ve věci disponování s finančními prostředky určí Výbor spolku mezi 
Výbor Spoiku, Předsedu spolku, popřípadě Místopředsedu spolku.

článek 12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI f|P:.

iVto-štánoyy byly schváleny na Valné hromadě spolku dne 16. dubna 2015 a ruší se jimi 
■v/':- Pocházející stanovy spolku ze dne 29. března 2007 registrované Ministerstvem vnitra ČR 

v-:dne-1 £.\dubna 2007 pod číslem VSP/1-1923/90-R, a účinnosti nabývají dnem jejich schválení 
LffvVainouhrorriátíDuspolku. .-
'-.v pnpácfé.jžé jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným; neúčinným nebo 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost. ostatních-, ustanovení 
plnpád^ naštupuje namísfo. riepiatného, neúčinného či nevykonateínéha 

fóeré/sésvýnrúčelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnérnu čí
vv:Vi ^vl:.

1S.4.2015
předseda.TJJSSKHA-lng. Miroslav 

místopředseda TJ JiSKRA Mgr. Msriria Kadlecová .
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ze: spdkoyéhoíejstrikií.vedenéfio

Datlím zápisu: 1. Setina 2014 i-
'passjitiwriiftttr;?:;-: :.TÍ3 července Í990
■Spisóýářžrimefet:, L 9119 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ■■ VySSftýT:-.;::
Název;: v? Tělovýchovná jednota jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Sídlo: Ledečská 3028, 580 01 Havííčkův Brod
identifikační číslo: 005 29 672
Právní forma: Spolek
Účel:

- všestranná podpora a rozvoj organizované t neorganizované tělesné výchovy a 
sportu v Havlíčkově Brodě, - vytváření podmínek pro činnost spolku,.- organizací 
tělovýchovné, sportovní a případné jiné činností, - pro tělovýchovS^ortevm a 
další činnosti zajišťuje materiální a technické podmínky, ekonomicte zákfeáaía 
buduje a udržuje potřebná zařízení, - zajišťuje a podporuje zájmy á potřeby 
oddílů při jednání s orgány státní správy a orgány místní samospíSýý;:žájifedjé a 
podporuje potřeby oddílů při jednání s orgány státní správy a orgány místňr' 
samosprávy, vede své členy k dodržování základních etických a morálních
pravidel v duchu "fair ptay“, - podporuje vzdělávání trenérů, instruktorů a evičiteifl 
jednotlivých oddílů. 

Název nejvyššího 
orgánu: valná hromada

Statutární orgán - výbor:
Předseda výboru:

:

íng. MIROSLAV SOMMER, dat nar. 6. listopadu 1965 
Novotnův Dvůr 111, Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
Den vzniku členství: 16. dubna 2015

Místopředseda
výboru:

Mgr. MARTINA KADLECOVÁ, dat, nar. 20. záři 1966 
Zahradnického 3315,580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
Den vzniku členství: 16. dubna 2015

Člen výboru:
MUDr. BOHUMIL KLATOVSKÝ, dat. nar. 19. června 1957 
Nad Parkem 3396,580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 16. dubna 2015

Člen výboru:
PAVEL MAZÁNEK, dat. nar. 25. dubna 1955 
č.p. 157, 580 01 Veselý Ždár
Den vzniku členství: 16. dubna 2015

Člen výboru:
FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA, dat. nar. 30. března 1Š62 TřT:
Termesivy 9^ 580 01 Havlíčkův Broď: /■"- 
Den vzniku Čláhství: 16. dubria 2015

Člen výboru:
ZDENĚK ŠVEC, dat. nar. 17. února 1961- : ?

Údaje platné ke dni: 4, října 201? 06:14 112-

;§®|pÍol|S^||9:

Čten výboru:

Počet člení:: 
Způsob jednání:

Revizní komise: — 
Předseda revizní 
komise:

SFdiiště Pražistó ÍHavijčkáíieřoi

MIROSLAV'KR/«Čl<3R?aÉ;,riwMSět^
Mrztóvícě 9,582 91 SvěSáiriáií Sázavou?: ■ :;:iPiíSS^0PĚÍ-
Den vznikučlérisívf: 16.’dubna 2015; ■.
7 ~~ ......................... ■' ~................ ----- .

Spoteft Zastupuje ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda 
výboru.

ing. ALENA DROZDOVÁ, dat. nar. 15. srpna 1962
Žižkov II 3140, 5B0 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
Dfih vzniku členství: 16. dubna 2015

uen revizní komise: - -----------------------------

MILOSLAV ČEJKA, dat nar. 23. října 1960
Prokopa Holého 3358, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 16, dubna 2015

Clen revizní komise:
VLADIMÍR KŘEHLÍK, dat. nar. 26. června 1943
Ledečská 2983,580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku Senství: is. dubna 2015

Počet členů: 3

Údaje platné ke dni: 4. října 2017 06:14
212
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„íva^.xizatai. «37S23..;#*iaiab8w Brod
‘V, kat. ůsenó- j^sou pozsspky vedeny

' fe --yia-gtQi'fe/1" jiný- oprávněný- Identifikátor i-Bodí i
• ■ Vl.ss.trsz cké,- právo-. \: ,

^a?©lov$<2hovxiá;:3a<iablía: Jiákjfa Havlíčkův Brod x.s., 
..-.r::-..-Eed©čská-302S, S8001 Havlíčkův Btod

3-. Nemovitosti 
’ Pozemky 

Pa rceia Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 3231 756 zastavěná plocha a

nádvoří_
Součástí jo stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 2848, obč.vyb,
Stavba Stoji na pozemku p.č.: St. 3232 

St. 5S03 54 zastavěná plocha a
nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 3500, obč.vyb.
St. 6863 201 zastavěná plocha a

nádvoří
ŠV-a pozemku stoji stavbě: Havlíčkův Brod, č.p. 3028, obč.vyb.

Sfc. 7734 69 zastavěná plocha a
nádvoří

Součásti je stavba: Havlíčkův Brod, o.p. 4063, obč.vyb ,
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7734, St. 7735, EV 10001

sportoviště a 
rekreační plocha

552/1 

55772 

2043/4

Stavby • •• • *
7yp stavby .

Cast obce, č. budovy

1646 ostatní plocha 

2973 ostatní plocha 

•653 ostatní plocha

Způsob využiti Na parcele

sportoviště a 
rekreační plocha 
manipulační 
plocha

Způsob ochrany

Havlíčkův Brod, c.p. 3028 obč.vyb. 

Havlíčkův Brod,'č.p. 3500 obč.vyb.

Havlíčkův Brod, 
bez čp/ce 
bez čp/če 
bez čp/če 
bez čp/če 
běz čp/če

3820 obč.vyb. 
obč.vyb. 
oba.vyb. 
obc.vyb. 
obč.vyb. 
obc.vyb.

St. 3967/4, I 
St. 6SS5 
St. 5603 
St. 5604, LV 
St. 7084, LV 
St. '5572, EV 
St. 7081, LV 
St. 7082, EV 
St. 7083,"EV 
St. 7085, EV

SOOGO
10001
10001
10001
1000.1
10001
10001

Jma pravá ~ Bez zápisu

C-. . Omezeni- vlastnického práva

Typ -.vztahu ■■■■■■
.-.[-■.■■.Oprávnění: -pro • Povinnost k

- ■■ °L .•Zástavní .-..právo • : smluvní- • . ,• ■ z-vs'*;
V€»-7Ýší:.:S-.«..500^0.00,r-• Kč.-dle smlouvy o poskytnuti xnvestační-^datace ,js-rozpočtu-aěst®.;.: 
dne 25.3.2002' ' ................

, ;:říSs to- • HavXí čkŮ v- "Brod i: Havlíčkovo 
náměstí 57, 58001 Háviíčkův Brod, 
ac/XČQslQ0267445

Parcela: St.. 6669. .-.
Stavba*. Havlíčkův. Břod,

V-67A005-6Ď1 
' 3028. V- 67/2003"Sůl'-:

,Iíonioya£o®c^1.j^otr..v..uze0iTU,-n.ubvoduTve icíarém^výtena/a- státní-apTSm^jeatá^tčv-a^mvvitaíti ČP.--:
•;• ‘Katastrální.ú£aá pro Vysv&inu, 'Kat^střáíňi- pracowiStiě -awličkův-Brod,- k6d:,. 601 ^

••• strana- 1 ; -y.: ■ ", .



mág
Skvi,
žgr.
WM

.. _ vj^s^ z^K^^^^-stms^^ps^WW^WWWWWWWWWWWBWM
£' prokážu jící' stav 'evidovaný, icfiíql^^^.ŽVŽÍvííb;^ď^V:5G;-:;o;^

>•'£20631 Havlíčkův Brod

'637823 Havlíčkův Brad; List Vlastnictví:- 5690': •.'.'•:::'.:v;;s;^.;:?:*:

. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných, řadách' CSt. = stavehř^/p&rceíat;

ifa u
pro Povinnost k

trna Smlouva o sřizer.í zástavního práva podle otoč.a, ze dne 07.OJ..2005. Právní účinky 
vkladu práva ke árii 10.01.2005.

V-67/2005-601
_;_udi k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku právčr

Věcné břemeno zřizováni a provozování vedeni.
• zařízení distribuční soustavy v rozsahu gaosu plánu c'. 5998-671/2009 
ČEZ Distribuce, a. s., 'Teplická Parcela: St. 3231 Z-12549/201.0-601

- ’ 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 ...
Děčín; RČ/IČO; 24729035 Vví:/®''v&

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dna 27.08.2009. 'Právní ú&knSty ••••;:
vkladu práva ke ctoi 16.09.2009. WWWi /

V-4561/2009r501
list ins 'Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí a 

ohlášení ze dne 15.11.2010.
Z-12549/2010-60I

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Jiné zápisy -

Typ vztahu
Oprávnění pro -; . Povinnost k

o Změna.výměr obnovou operátu

Parcela: 2043/4 2-9367/2018^601

Plomby a upozornění '- Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva (dohoda) VI 2830/1998 o převodu vlastnictví majetku k nemovitostem z© dne 
9.10.1998,právní účinky vkladu vznikly dnem 3.11.1998.

POLVZ:1336/1999 2-101336/1999-601
Pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.. Ledečská RČ/IČ0i 00529672

3028, 58001 Havlíčkův Brod
' o Osvědčení notáře o prohlášení NZ 75/2000 ze dne 15.3.2000.

POLVZ:537/2000
; :Pro:..Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská ■

•'••; 3028> . 58001. Havlíčkův Brod .. •:::•
;Vo;;.Kó.Xaíidačni; řozhodri«tí'-'2Ó03/Í990 ze dne 20.3.1990 čj':.vÝst;/579/90^^;přávní::iaoO'::

;;;s;.;4ii990V:''-v •

4'-7':vl.^?/^-'^?^7S°bd^h^'V-j'©^0t^';jis)i^'rHaviicfcuvi:''BrpdV-z:.;S'i,>:-:;i»edecslřS?/

•o protokol o předání a převzetí majetku státu ízák.č. 290/2002 Sb-> účinnost ke. d^i 1.1.2003
ze dne 11.12,2002. • - J J

. Z-100537/ÍOÓCÍ60Í;-
':. RČ/l^;/mo25^WWl

. i- /j - ••.
RČ/IČO: O0S29S7Ž-

gg3S
w-

s;S37823, Havlíčkův Brod Lxst vl<?stntctv^ 5690

území , jsou pozeuaky" vaddhyi vď,dvou. číselných - řadách'- :' 'fští .'~'-. stáv€!brií': p^rcsíslg

1 Z-52/2.003-601 
RČ/IČO: 00529672.g.’i--Talovýchovrě. jednota Jiskra Haylíčkúv Brod z.s., LadeSská

3028, 58001 Havlíčkův Brod >•

;*audacni. rozhodriuti Městského úřadu v Havlíčkově Brodě oj . : ST-1251-1/2002 /Pa

2-6291/2003-601 
RČ/ÍČO: 00529672

P
*
stavba ze dne 1S.09.2002. Právní moc k© dni 16.09.2002.

Pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod ■
3028,,. 58001 Havlíčkův Brod

?í$VKo'*’auda®n^ S'o«hodautí "Městského úřadu v Havlíčkově Brodě Č. j. ST-1240/2005 /se 
••VttýlB.11.2005, Právní moc ke dni 09.12.2005. /,v|

3-3412/20
Pro: ■Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská RČ/IČO: 0052S>572:>:

3028, 58001 Havlíčkův Brod

Vztah bonizovaných pudne~ekoiogických jednotek (EPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu, katastru nemovitosti ČR: . 
Katastrální vřed pxo Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: SOI.


