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1. Název projektu 
 

Provozování Sportovního centra dětí v orientačním běhu pro region Pardubicko pro rok 

2017 

 

2.  Jméno a adresa řešitele projektu 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 

26606747 

vedoucí projektu: Ing. Zuzana Klimplová, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice; e-

mail: zuzana.klimplova@gmail.com 

 

3.  Charakteristika instituce, která projekt předkládá 
 

Orientační běh zahájil svou činnost v Pardubicích v roce 1960 v rámci turistického 

oddílu TJ Lokomotiva Pardubice. V roce 1969 vznikl samostatný oddíl orientačního 

běhu TJ Lokomotiva Pardubice. Současný sportovní klub OK Lokomotiva Pardubice se 

tak hlásí k tradici orientačních sportů v Pardubicích a stává se pokračovatelem a 

garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

OK Lokomotiva Pardubice je největším klubem orientačního běhu v České republice 

(přes 350 registrovaných členů). Svými sportovními výsledky se klub řadí i mezi 

nejúspěšnější kluby v rámci České republiky. V klubu působí řada seniorských 

reprezentantů ČR (Jana Knapová, Tomáš Kubelka, Petra Hančová) i reprezentanti 

juniorští (Anna Kopecká a sledovaní Jana Peterová, Jan Rusin, Ondřej Volák). 

Prioritou klubu je péče o děti a mládež, o čemž svědčí dlouhodobě dobré výsledky práce 

klubu v této oblasti. Členové klubu v žákovském věku se pravidelně objevují na 

předních místech v oblastním žebříčku a řada z nich byla členy vítězných družstev na 

Mistrovstvích ČR oblastních výběrů žactva.  

V klubu pracují v současné době 4 tréninkové skupiny věnující se žactvu a dorostu. 

S každou tréninkovou skupinou pracují 3–4 kvalifikovaní trenéři. 

Stanovy klubu ani zákony neukládají klubu zpracování výroční zprávy. Klub 

každoročně vydává Ročenku, v níž jsou dokumentovány výsledky činnosti klubu 

v daném roce. Ročenka OK Lokomotiva Pardubice za rok 2016 bude zaslána Nadaci OB 

dodatečně (po vyjití v měsíci prosinci). Podrobné informace o činnosti klubu lze získat i 

na internetových stránkách klubu http://lpu.cz. 
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4.  Popis výchozího stavu 

 Vzhledem k tomu, že se řešitel projektu zúčastnil grantového programu SCD v letech 

2012 – 2016, vychází popis výchozího stavu ze Závěrečné zprávy o použití nadačního 

příspěvku Provozování Sportovního centra dětí pro region Pardubicko v roce 2016 

(zpracováno v listopadu 2016). Činnost OK Lokomotiva Pardubice v oblasti práce 

s dětmi a mládeží se dá charakterizovat následovně: 

 dlouholetá tradice v tréninkové péči o žactvo a dorost; 

 výchova řady úspěšných závodníků, kteří jsou v současné době v juniorských i 

seniorských reprezentacích ČR (Anna Kopecká, Petra Hančová, Tomáš Kubelka, 

Jana Knapová); 

 velký počet závodníků v žákovských a dorosteneckých kategoriích v klubu; 

 dostatečný počet kvalifikovaných trenérů ochotných pracovat s mládežnickými 

kategoriemi; 

 pravidelné pořádání 4–5 soustředění ročně pro žactvo;  

 pravidelná spolupráce s menšími kluby ve spádové oblasti Sportovního centra 

mládeže pro region Pardubicko – KOB Choceň, Sokol Žamberk, Ulita-HOBRA 

Orienteering Broumov, KOB Ústí nad Orlicí, TJ Loko Česká Třebová, aj.; 

 V Pardubickém kraji působí v klubech orientačního běhu celá řada talentů v žákovských 

kategoriích, kteří nemají možnost kvalifikovaného trenérského vedení a účasti na 

specializovaných mapových soustředěních.  

 Od roku 2003 začalo pracovat při OK Lokomotiva Pardubice Sportovní centrum 

mládeže (SCM) v orientačním běhu pro region Pardubicko. Centrum prokázalo ve všech 

letech své činnosti svou životaschopnost a zařazení závodníci dokázali většinou dosti 

podstatně zvýšit svoji výkonnost. Členové centra dosáhli velmi dobrých sportovních 

výsledků (účast na JMS, MED, řada medailí z M ČR, umístění v první desítce 

v žebříčku A). Činnost SCM je popsána ve zprávách o činnosti SCM za roky 2003 až 

2016. Informace o činnosti SCM jsou i na internetových stránkách http://scm.lpu.cz. 

 Na základě grantu Nadace OB vzniklo v roce 2012 při OK Lokomotiva Pardubice také 

Sportovní centrum dětí, které shromažďuje talentované děti z regionu Pardubicko. To by 

mělo být základem i pro činnost v dalších letech. Činnost tohoto SCD je popsána 

v závěrečné zprávě za rok 2012 - 2016 a podrobnosti jsou také k nalezení na webu SCD 

http://lpu.cz/scd/. 

http://scm.lpu.cz/
http://lpu.cz/scd/
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5.  Cíl projektu 

 Hlavní cíl projektu: 

 Pokračování v dlouhodobé a systematické práci s talenty v žákovských kategoriích 

v Pardubickém kraji, tzn. v jejich tréninkové podpoře a rozvoji.  

 Dílčí cíle projektu: 

 plynule navázat na činnost SCD Pardubice v roce 2016; 

 plynule navázat na činnost OK Lokomotivy Pardubice v oblasti práce s dětmi a 

mládeží; 

 provázat činnost velkých (OK Lokomotiva Pardubice) a malých oddílů ve spádové 

oblasti centra; 

 všem závodníkům nabídnout možnost spolupráce s kvalifikovaným trenérem; 

 zvyšovat zejména mapové dovednosti závodníků; 

 získávání zkušeností v zajímavých terénech v tuzemsku; 

 rozvoj fyzické výkonnosti závodníků (pravidelné testy fyzické připravenosti); 

 úspěšné vystoupení v oblastních soutěžích v orientačním běhu; 

Centrum bude sledovat závodníky z těchto oddílů a klubů: OK Lokomotiva Pardubice, 

KOB Choceň, OK Jilemnice, Sokol Žamberk, Ulita-HOBRA Orienteering Broumov, 

KOB Ústí nad Orlicí, TJ Loko Česká Třebová.  

 

6. Realizační plán a časový harmonogram 

Pro realizaci činnosti Sportovního centra dětí v orientačním běhu pro region Pardubicko 

byl přijat pro rok 2017 tento plán: 

 a) vyhledání talentů a výběr členů SCD pro rok 2017 listopad 2016 

 b) výběr členů SCD pro rok 2017 listopad 2016 

 c) fyzická příprava leden – říjen 2017 

 d) mapová příprava (mapové tréninky, soustředění) březen – září 2017 

 e) testování fyzické přípravy duben – září 2017 

 f) účast v oblastních soutěžích v orientačním běhu duben – říjen 2017 

 g) vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období listopad 2017 

 h) zpracování projektu pro grantový program na další období listopad 2017 
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 Plán akcí SCD na rok 2017: 

 Datum   Akce   Účastníci   

   2. – 5. 2.   lyžařské soustředění (Blatiny) D, H12 

 17. – 19. 2. lyžařské soustředění (Nové Město na Moravě) D, H12 

 13. – 17. 4. mapové soustředění (Srbsko) všichni  

 28. 4. – 1. 5. mapové soustředění (Běleč nad Orlicí) D, H12 

 28. 4. – 1. 5. mapové soustředění (Pecka) D, H14 

 30. 7. – 12. 8.  letní tábor (Budislav)   všichni 

 30. 8. – 1. 9. mapové soustředění (Pustá Kamenice)   všichni   

 26. – 29. 10. závěrečné soustředění (Žacléř – Prkenný důl) všichni 

 26. 10.   závěrečná schůzka trenérů (Žacléř – Prkenný důl) trenéři   
 

 Volitelná nabídka: 

 Běžecké tréninky:  Atletická dráha Pardubice (po celý rok) – středa 

 Mapové tréninky:  Od 28. 3. 2017 každé úterý odpoledne výjezdy do okolí 

Pardubic (jednotlivé mapové tréninky budou zaměřeny na různé mapové techniky). 

 Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou na http://lpu.cz/ 

  

 Počet členů zařazených do SCD 2017:  

 družstvo A  21 (jmenný seznam je uveden v příloze č. 1) 

 družstvo B  46 (jmenný seznam je uveden v příloze č. 2) 

 Trenérské a organizační zabezpečení činnosti SCD 2017: 

 vedoucí SCD:  Ing. Zuzana Klimplová 

 vedoucí trenér SCD: Ing. Petr Klimpl 

 trenéři: 11 trenérů (jmenný seznam je uveden v příloze č. 3) 

 

7.  Rozpočet projektu 

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

SCD. Akce budou realizovány maximálně hospodárně, ovšem tak, aby byla 

zabezpečena maximální kvalita sportovní přípravy a regenerace. 

Projekt bude financován z těchto zdrojů: 

a)  příspěvek Nadace orientačního běhu; 

b)  příspěvky klubů závodníků zařazených do SCD; 

http://lpu.cz/
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c)  příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCD; 

Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB: 

Termín Akce Náklady 

celkem 

tis. Kč 

Příspěvek 

Nadace OB 

tis. Kč 

2. – 5. 2. Lyžařské soustředění (Blatiny) 12 10 

17. – 19. 2.  Lyžařské soustředění (Nové Město na Moravě) 15 10 

13. – 17. 4. Mapové soustředění (Srbsko) 60 20 

28. 4. – 1. 5. Mapové soustředění (Běleč nad Orlicí) 25 10 

28. 4. – 1. 5. Mapové soustředění (Pecka) 20 10 

30. 7. – 12. 8. Letní tábor (Budislav)   200 0 

30. 8. – 1. 9. Mapové soustředění (Pustá Kamenice) 12 10 

26. – 29. 10. Závěrečné soustředění (Žacléř – Prkenný důl) 12 10 

26.10. Závěrečná schůzka trenérů SCD  0 0 

2017 Běžecké tréninky (dráha, tunel) 4 0 

2017 Mapové tréninky  20 0 

2017 Odměny trenérům  10 0 

2017 Režijní náklady SCM 3 0 

C e l k e m 393 80 

Náklady na jednotlivé akce budou průběžně upřesňovány. 

 

8.  Plán hodnocení projektu 

Úspěšnost hodnocení projektu bude provedena po skončení závodní sezóny 2017. Jako 

kritéria budou použita: 

 Sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2017. 

 Individuální vývoj zejména v mapové, ale i fyzické přípravě jednotlivých závodníků 

zařazených do SCD v roce 2017. 

 Naplnění věcné části projektu SCD v roce 2017. 

 

Nadace orientačního běhu obdrží Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního centra dětí 

v orientačním běhu pro region Pardubicko v roce 2017 do 30. 11. 2017. 
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9.  Předpokládaný další vývoj 

Řešitel projektu předpokládá, že činnost Sportovního centra dětí v orientačním běhu 

povede v roce 2017 k růstu sportovní výkonnosti talentů zařazených do centra. Centrum 

by mělo mít předpoklady k pokračování své činnosti i v dalších letech. Řešitel má zájem 

pokračovat v činnosti centra i v dalších letech. Další vývoj by měl reagovat na 

vyhodnocení činnosti centra v roce 2017. 

 

10.  Seznam příloh 

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

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

Příloha č. 3: Jmenný seznam trenérů. 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení žadatele, závazek žadatele a prohlášení žadatele. 

Příloha č. 5: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů  

Příloha č. 6: Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku. 

Příloha č. 7: Stanovy OK Lokomotiva Pardubice, spolek. 

Příloha č. 8: Zápis ze zasedání členské schůze OK Lokomotiva Pardubice ze dne 11. 12. 

2015 – oprávněnost osoby k podpisu smlouvy za příjemce. 

 

 

Pardubice dne 26. 11. 2016 

 

 

 

 Ing. Zuzana Klimplová     Ing. Petr Klimpl 

        řešitel projektu            předseda OK Lokomotiva Pardubice 
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Příloha č.1 

 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 

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

rok 2017 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail 

1. Koberová Kateřina D14 LPU0352 kacka.koberova@seznam.cz 

2. Fejfarová Tereza D14 LPU0360 pefe@centrum.cz 

3. Rusin Vojtěch D14 BRU0301 alenarusinova@centrum.cz 

4. Brožková Tereza D14 KUO0451 brozek26@seznam.cz  

5. Holubářová Viktorie D12 KUO0599 viki.holubarova@seznam.cz 

6. Waněk Hubert H14 LPU0309 dita.wankova@seznam.cz 

7. Fejfar Lukáš H14 LPU0310 pefe@centrum.cz 

8. Novák Adam H14 LPU0320 Evanovakova.s@seznam.cz 

9. Bártová Adéla D14 LPU0353 bartsoft@volny.cz 

10. Pušová Bára D14 LPU0357 bara.pusova@expertcar.cz 

11. Petrásová Hana D14 LPU0380 simona.petrasova@centrum.cz 

12. Haas Filip H14 LPU0401 karel.haas@volny.cz 

13. Krpata Michal H14 LPU0403 zkrpatova@gmail.com 

14. Štichhauer Daniel H14 LPU0405 katka.stich@centrum.cz 

15. Juška Michal H12 LPU0504 sjuskova@centrum.cz 

16. Šípek Ondřej H12 LPU0505 ondrej.sipek@post.cz 

17. Vodička Igor H12 LPU0507 vodickova@akvodickova.cz 

18. Mrskočová Markéta D12 LPU0553 dmrs@seznam.cz 

19. Trlidová Agáta D12 LPU0554 rtrlidova@seznam.cz 

20. Knobová Agáta D12 VRL0453 sarka.knobova@seznam.cz 

21. Karlová Anna D14 JIL0352 kata.karlova@tiscali.cz 

 

Pardubice 26. 11. 2016 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 

 

mailto:kacka.koberova@seznam.cz
mailto:alenarusinova@centrum.cz
mailto:Evanovakova.s@seznam.cz
mailto:bartsoft@volny.cz
mailto:bara.pusova@expertcar.cz
mailto:simona.petrasova@centrum.cz
mailto:karel.haas@volny.cz
mailto:zkrpatova@gmail.com
mailto:katka.stich@centrum.cz
mailto:sjuskova@centrum.cz
mailto:vodickova@akvodickova.cz
mailto:dmrs@seznam.cz
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Příloha č .2 

 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 

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

je licence B, pro rok 2017 

 
  Jméno Kategorie Registrace e-mail 

1. Kovář Radim H12 CET0501 akov@seznam.cz 

2. Hájek Dominik H12 CET0601 akov@seznam.cz 

3. Krummerová Veronika D12 CHC0652 jiri@svadlena.eu 

4. Pávek Ondřej H14 KUO0301 pavkova@beautyservis.cz 

5. Ráček Jan H14 KUO0302 xracek1@seznam.cz 

6. Fencl Jáchym H14 LPU0301 marketa.fenclova@gmail.com 

7. Juška Jiří H14 LPU0304 sjuskova@centrum.cz  

8. Pinke Tomáš H14 LPU0311 pinke.miroslav@seznam.cz 

9. Kološová Veronika D14 LPU0351 vercakolosova@seznam.cz 

10. Vodičková Johana D14 LPU0354 oldrich.vodicka@centrum.cz 

11. Stohanzlová Kristýna D14 LPU0356 jan.stohanzl@gmail.com 

12. Pinke Veronika D14 LPU0361 pinke.miroslav@seznam.cz 

13. Cibulková Veronika D14 LPU0355 radek.cibulka@quick.cz 

14. Kuhn Vojtěch H14 LPU0404 jir.kuhn@gmail.com 

15. Ježek Vojtěch H14 LPU0408 vjcr@email.cz 

16. Dvořáček Filip H14 LPU0420 xdvop@seznam.cz 

17. Dvořák Vojtěch H12 LPU0506 ldvor@o2active.cz 

18. Sádovský Jáchym H12 LPU0508 hana.sadovska@volny.cz 

19. Stohanzl Patrik H12 LPU0510 jan.stohanzl@gmail.com 

20. Vališ Vojtěch H12 LPU0512 Honza.valis@seznam.cz 

21. Flos Tomáš H12 LPU0633 jzamecnikova@centrum.cz 

22. Munzar Jakub H12 LPU0606 Martin.munzar@centrum.cz 

23. Velebný Jan H12 LPU0608 velebnyr@seznam.cz 

24. Vydomus Jakub H12 LPU0609 lucavydo@gmail.com 

25. Bártová Alžběta D12 LPU0551 jitulkap@volny.cz 

26. Kubíková Magdaléna D12 LPU0566 kubikd@seznam.cz 

27. Kadaníková Tereza D12 LPU0552 libor.kadanik@epos.cz 

28. Cachová Mirka D12 LPU0555 martinacachova@seznam.cz 

29. Dvořáková Anežka D12 LPU0556 ldvor@o2active.cz 

30. Kay Nathalie D12 LPU0559 katerina.kay@centrum.cz  

31. Losmanová Natálie D12 LPU0565 janinaxy@seznam.cz 

32. Kubíková Magdaléna D12 LPU0566 kubikd@seznam.cz 

33. Štichhauer Adam H12 LPU0603 katka.stich@centrum.cz  

34. Hostinský Matěj H12 LPU0604 adynka@email.cz 

35. Vodičková Veronika D12 LPU0651 oldrich.vodicka@centrum.cz 

36. Haasová Klára D12 LPU0655 karel.haas@volny.cz  

37. Dvořáková Kateřina D12 LPU0656 vladadvorak@centrum.cz 

38. Vošahlíková Ema D12 LPU0663 stepa.vosahlikova@seznam.cz 
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39. Petrásová Michaela D12 LPU0680 simona.petrasova@centrum.cz 

40. Kunt Stanislav H14 ZAM0401 tobiska.vaclav@seznam.cz 

41. Suchomelová Josefína D14 ZAM0451 tobiska.vaclav@seznam.cz 

42. Hiller Vojtěch H12 ZAM0501 tobiska.vaclav@seznam.cz 

43. Lesák Lukáš H12 ZAM0502 tobiska.vaclav@seznam.cz 

44. Bečka Bartoloměj H12 ZAM503 tobiska.vaclav@seznam.cz 

45. Hovadová Iveta D12 ZAM0552 tobiska.vaclav@seznam.cz 

46. Vicenec Martin H12 ZAM0601 tobiska.vaclav@seznam.cz 

 

 
 

Pardubice 26. 11. 2016 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č .3 

 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu pro region 

Pardubicko 
 

Jmenný seznam trenérů pro rok 2017 

 
  

Jméno 

Trenérská 

licence 

Registrace 

OB e-mail, telefon 

1. Klimpl Petr T3 LPU5401 klimpl.petr@seznam.cz; 602619991 

2. Víchová Ladislava T3 LPU5851 ladka.vichova@seznam.cz; 737860320 

3. Klimplová Alena T3 LPU5551 klimplovaa@seznam.cz; 607651350 

4. Koberová Lenka T1 LPU6954 koberovi@seznam.cz; 776720115 

5. Kober Michal T3 LPU6702 koberovi@seznam.cz; 774930131 

6. Haas Karel T2 LPU7304 karel.haas@volny.cz; 777274026 

7. Haasová Renata T3 LPU7960 renata.haasova@centrum.cz; 777274025 

8. Štichhauerová Kateřina  LPU7468 katka.stich@centrum.cz; 607178401 

9. Vícha Vladimír  LPU5801 vlada.vicha@seznam.cz; 731075410 

10. Sáňka Bedřich T3 LPU5102 sankab@seznam.cz; 608322149 

11. Tobiška Václav T3 ZAM4401 tobiska.vaclav@seznam.cz, 739 693 425 

 

Pardubice 26. 11. 2016 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 

 

 

 

mailto:klimpl.petr@seznam.cz
mailto:ladka.vichova@seznam.cz
mailto:klimplovaa@seznam.cz
mailto:koberovi@seznam.cz
mailto:koberovi@seznam.cz
mailto:karel.haas@volny.cz
mailto:renata.haasova@centrum.cz
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Příloha č. 4 

 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 26606747, 

jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na 

rok 2017 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět 

projektu nejméně 100 % finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 80 tis. Kč. 

 

Datum 26. 11. 2016 

 

 

 

 

       Ing. Petr Klimpl 

       předseda OK Lokomotiva Pardubice 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČO 26606747, 

se zavazuje, že poskytnuté prostředky 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 pro region Pardubicko v roce 2017. Souhlasíme 

s tím, že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2017. Jsme si vědomi, že 

nákupy dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady 

z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii. 

 

Datum 26. 11. 2016 

 

 

 

 

        Ing. Petr Klimpl 

       předseda OK Lokomotiva Pardubice 
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Příloha č. 5 

Prohlášení 
 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Pardubicko pro rok 2017 prohlašuje, že souhlasí 

se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí 

v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2017, která bude 

zpracována dle níže uvedené osnovy – obsahu závěrečné zprávy. 

 

Osnova obsahu závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu  

c) Garant projektu  

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

případně 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 Královehradeckého 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 30. listopadu 2017. 

 

 

 

 

Pardubice 26. 11. 2016 

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

         podpis řešitele projektu 
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Příloha č. 6 

Návrh 

 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 

 

Smluvní strany: 

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 

zastoupenou:  Ing. Evžen Cigoš, předseda spráni rady nadace 

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

číslo účtu: 215194682/0600 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 
 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice 

zastoupenou: Ing. Petr Klimpl, předseda 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 

číslo účtu: 1069724001/5500 

IČO: 26606727 

(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 2017, 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 2017 v souladu se 

zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu 

pro rok 2017 příjemcem grantu. 

 

 

Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

1. Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesáttisíc korun českých)  
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Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 
 

1. Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 

 

2. První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této 

smlouvy převodem na účet příjemce.  

 

3. Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení 

závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. 

 

4. Úhrada splátek grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou 

zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod. 

 

Čl. IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 

 

1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této 

smlouvy. 

 

2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 

 

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 
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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 Pardubicích dne 26. 11. 2016 

 

Za příjemce: 

Ing. Petr Klimpl, předseda OK Lokomotiva Pardubice, spolek 

 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2017 

- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2017 
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