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1 Název projektu 

Provozování Sportovního centra dětí Královéhradecka (dále jen SCD KH) v orientačním běhu 

v roce 2016. 

 

2 Jméno a adresa řešitele projektu 

OK 99 Hradec Králové, z.s. , Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, 

DIČ: CZ69153337 

 

3 Garant projektu 

Ing. Martin Müller, telefon: 607 783 498, mullermartin@centrum.cz, Široká 170/2, 50341, 

Hradec Králové 7 

 

4 Charakteristika instituce 

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

oddílu OB při Sportovním klubu policie (SKP) Hradec Králové. V současné době má klub 

přes 200 aktivních členů, z toho téměř polovinu v kategoriích mládeže a je jedním 

z největších a nejúspěšnějších v České republice.  

 

Činnost oddílu je dlouhodobě zaměřena zejména na práci s žactvem a mládeží. Za dobu 

existence klubu trenéři jako např. Petr Weber, Jiří Strnad, Petra a Milan Novotní, Petr Samek, 

Marcela Kubíčková nebo Pavlína Chaloupská vychovali celou řadu špičkových orientačních 

běžců, kteří dobře reprezentují nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. V řadách oddílu je 

několik držitelů mistrovských titulů ČR v OB a několik členů reprezentačních týmů ČR 

v kategorii juniorů (Barbora Chaloupská, Matěj Mašata, Klára Novotná a Daniel Vandas) i 

dospělých (Denisa Kosová, Pavel Kubát, Jan Petržela). 

 

V roce 2015 chyběl zástupce OK99 Hradec Králové pouze na juniorském MS v Norsku. 

Denisa Kosová se stala jednou z nejúspěšnějších členů výpravy na MS ve Skotsku (11. místo 

ve sprintu, 6. místo ve štafetách).  Z dorosteneckého mistrovství Evropy členové oddílu 

dovezli celkem 2 zlata ( Chaloupská, Novotná).   

 

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

dostupné také na internetových stránkách oddílu: http://ok99-ob.ok99.tmapserver.cz/ 

http://ok99-ob.ok99.tmapserver.cz/
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5 Popis výchozího stavu 

Práce s mládeží má ve spádové oblasti dlouhodobou tradici. Trenéři všech zúčastněných 

oddílů mohou prostřednictvím SCD zprostředkovat nejen kvalitní mapové a běžecké tréninky, 

ale i zdravotní prohlídky. SCD též přispívá k rozvoji přátelství, motivace k tréninku a dalšímu 

rozvoji napříč všemi zúčastněnými oddíly. 

 

Mezi současnými členy SCD KH je celkem 51 závodníků ze 4 oddílů OB (TJ Jiskra Hořice, 

OK 99 Hradec Králové, TJ Slavia Hradec Králové,  SOOB Rychnov nad Kněžnou), přičemž 

23 závodníků je držiteli licence A a B, 28 závodníků s licencí C. 

 

Členové SCD každoročně dokazují svou dobrou připravenost předními umístěními 

ve Východočeském žebříčku a vybraní jedinci i na podzimním MČR štafet a klubů.  

 

Výčet vybraných výsledků členů SCD KH kategorií DH12 a DH14 v roce 2015: 

MČR klubů a OVŽ Jakub Chaloupský 1. místo OVŽ HD12  

MČR klubů a OVŽ Ondřej Metelka 1. místo OVŽ HD14 

MČR klubů a OVŽ Ondřej Paleček 1. místo OVŽ HD14 

MČR klubů a OVŽ Michaela Metelková 4. místo OVŽ HD12 

MČR klubů a OVŽ Veronika Šklíbová 4. místo OVŽ HD14 

MČR klubů a OVŽ Martina Thýnová 4. místo OVŽ HD12 

MČR klubů a OVŽ Lubomír Tichý 4. místo OVŽ HD12 

ŽB-Č 2015 Ondřej Metelka 1. místo D14 

ŽB-Č 2015 Veronika Šklíbová 4. místo D14 

VČP VČO jaro 2015 Martina Thýnová 3. místo D12C 

VČP VČO jaro 2015 Jakub Chaloupský 1. místo H12C 

VČP VČO jaro 2015 Lubmír Tichý 3. místo H12C 

VČP VČO jaro 2015 Ondřej Metelka 1. místo H14C 

VČP VČO podzim 2015 Michaela Metelková 1. místo D12C 

VČP VČO podzim 2015 Martin Flegl 2. místo H12C 

VČP VČO podzim 2015 Šimon Kolář 3. místo H12C 

VČP VČO podzim 2015 Jakub Chaloupský 2. místo H14C 

 

Dosavadní dlouhodobá práce s talentovaným žactvem ve spádové oblasti SCD KH je dobrým 

předpokladem pro kvalitní pokračování v nadcházejících letech.  
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6 Cíl projektu  

Hlavní cíl: 

Plynulé navázání na dlouhodobou a systematickou činnost SCD KH spočívající v zajištění 

kvalitních tréninkových podmínek talentů ve věku 11-14 let a umožnění jejich dalšího 

výkonnostního rozvoje.  

 

Výkonnostní cíle: 

 Vyběhnout alespoň dvě licence A.  

 Udržení počtu licencí B. 

 Zařazení alespoň pěti žáků do výběru talentované mládeže VČO. 

 

Dílčí cíle: 

 Vyhledávání talentovaných závodníků prostřednictvím spolupráce s klubovými trenéry. 

 Podpora týmového a přátelského duchu celého SCD KH. 

 Zajištění pomoci závodníkům bez trenéra na celostátních závodech. 

 Zlepšování mapové dovednosti závodníků prostřednictvím nabývání zkušeností 

z různorodých terénů v ČR, popř. v zahraničí. 

 Zvyšování fyzické výkonnosti závodníků a monitoring jejího vývoje (pravidelné testy 

fyzické připravenosti). 

 Vedení tréninkového procesu tak, aby talentovaná mládež získala základní návyky 

výkonnostních sportovců. 

 

V případě přidělení grantu pro výchovu talentovaného žactva vidíme příležitost navázat 

na dlouholetou výchovu talentované mládeže, která je v našem regionu na velice dobré 

úrovni, což je zřejmé z výsledků celostátních soutěží. Rovněž bychom chtěli pokračovat a 

rozvíjet přínosnou a obohacující spolupráci mezi trenéry centra v minulých letech. 

 

7 Realizační plán a časový harmonogram 

Pro rok 2016 byl trenéry SCD KH přijat tento realizační plán a časový harmonogram: 

1. Vyhledávání talentů, koordinace s oddílovými trenéry, schválení závodníků a závodnic 

zařazených do SCD KH pro rok 2016. listopad/prosinec 2015 
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2. Běžecká příprava – realizovaná převážně v místě bydliště. 

 leden -březen 2016 

3. Úvodní sraz: mapové soustředění při VČP Žampach.  

 duben 2016 

4. Vyšetření u sportovního lékaře. Analýza časové řady naměřených hodnot jednotlivých 

závodníků, zhodnocení formou diskuze mezi trenérem a závodníkem. duben 2016 

5. Mapové soustředění při VČP Broumov, zaměřené na prohloubení orientačních návyků 

po zimě.  květen 2016 

6. Mapová a běžecká příprava formou tradičních středečních mapových výjezdů z Hradce 

Králové. Jednotlivé tréninky charakterově postaveny tak, aby co nejlépe simulovaly 

nadcházející celostátní závody. 

  v průběhu závodní sezóny (duben – červen/září – říjen 2016) 

7. Účast v krajských (popř. národních) soutěžích v orientačním běhu.  

  březen – listopad 2016 

8. Prázdninové mapové soustředění. Předpokládá se zájezd vícedenní závody doplněné 

o technické tréninky. srpen 2016 

9. Závěrečná schůzka, vyhodnocení a plán pro příští rok.   

listopad 2016 

 

Konkrétní časový plán a aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových 

stránkách SCD KH či na stránkách oddílů OK 99 Hradec Králové a Slavia Hradec Králové. 

 

8 Podrobný rozpočet projektu  

Řešitel projektu se bude snažit maximálně využít všech zdrojů na zabezpečení přípravy 

členů SCD. Akce budou realizovány maximálně hospodárně, ale vždy s důrazem na kvalitu 

sportovní přípravy a regenerace. 

 

Projekt bude financován z těchto zdrojů:  

a) příspěvky klubů závodníků zařazených do SCD;  
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b) příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCD;  

c) příspěvek Nadace orientačního běhu  

 

Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB:  

 

Termín Akce 

Náklady 

celkem  

[tis. Kč] 

Příspěvek 

Nadace OB 

[tis. Kč] 

Duben 2016 Úvodní sraz 40 20 

Duben 2016 Vyšetření u sportovního lékaře 35 20 

Květen 2016 Mapové soustředění 50 20 

jaro, podzim 2016 Mapové výjezdy 20 10 

Srpen 2016 Prázdninové soustředění 40 10 

Listopad 2016 Závěrečná schůzka 5 0 

Celkem   190 80 

 

Rozpočet jednotlivých akcí vychází z obdobných akcí z předešlých let. Vyúčtování jednotlivých 

akcí bude zajišťovat Ing. Pavel Běhoun. Účetnictví bude zpracováno firmou CES ORG s.r.o. 

Hradec Králové. 

9 Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt  

Po skončení sezóny 2016 bude provedeno hodnocení projektu Provozování Sportovního 

centra dětí Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2016. Hlavními kritérii jsou přitom 

dosažené výsledky a rozvoj jednotlivých závodníků po fyzické i technické stránce. Úspěšnost 

projektu bude projednána s trenéry SCD KH a s trenéry mládeže v oddílech, jejichž členové 

byli zařazeni do SCD KH. Výsledky těchto jednání budou mít významný vliv na plán akcí 

i koncepci práce SCD KH v dalších letech. 

 

Nadace orientačního běhu obdrží Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního centra dětí 

Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2016 do 30. 11. 2016. 

 

10 Předpokládaný další vývoj řešené problematiky 

 
Řešitel projektu předpokládá, že i v nadcházejících letech bude pokračovat zaběhnutá 

dlouhodobá a cílená péče o talentovanou mládež ve spádovém regionu SCD KH, která povede 
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ke zlepšení výkonnosti mladých závodníků a závodnic.  

Předpokládáme zlepšení koordinace práce s žactvem v menších oddílech, zlepšení výkonnosti 

celé skupiny žactva v oblasti (působení sportovních vzorů a zvýšení konkurence na závodech 

Východočeského poháru v OB).  

 

11 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 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 99 Hradec Králové, z.s. 

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

Provozování Sportovního centra dětí Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2016 

 

 

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

A, B 

 

 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Besedová Kateřina D14 PHK0351 
katka.besedova@seznam.cz 

608 204 092   

2. Čapková Anna D12 PHK0451 
mp.capkovi@gmail.com 

602 247 856  

3. Černík Adam H12 SHK0404 
Cernikovalenka@email.cz 

723 735 540  

4. Dohnálek Tomáš H12 SHK0403 
dohnalek.pal@gmail.com  

724 578 594 

5. Fábera David H14 SHK0305 
dadaf123@email.cz  

724 854 846 

6. Flegl Martin  H14 SRK0300 
info@zahradark.cz 

777 272 780 

7. Holečková Petra D14 SHK0250 
peti.holeckova@gmail.cz  

777 276 131 

8. Chaloupský Jakub H14 PHK0302 
pavlina.chaloupska@uhk.cz 

607645795 

9. Chvátilová Johana D12 PHK0450 
info@porodniasistentka.eu 

777 117 727  

10. Kolář Šimon H12 HOR0400 
viky@centrum.cz 

- 

11. Kroniková Sylvie D12 SHK0450 
kronikova@seznam.cz 

604 162 305 

12. Locker Daniel H14 SRK0200 
dan.locker@seznam.cz 

775 095 389 

13. Metelková Michaela D12 PHK0550 
pavel.metelka@urbaplan.cz 

724 733 281 
 

14. Neumann Matěj H12 PHK0400 
neubla@seznam.cz 

777 208 731 
 

15. Pokorný Dominik H14 SRK0301 
DanaPeremska@centrum.cz 

605 464 162 

 

16. Rak Tomáš H12 SHK0400 
rakovam@pla.cz  

604 917 520 

17. Raková Petra D14 SHK0251 
rakovam@pla.cz  

604 917 520 

18. Suchá Simona D14 SHK0351 
suchasima@seznam.cz  

773 612 621 

19. Šípek Stanislav H14 SRK0304 
sipek.stanislav@tiscali.cz 

732 508 784 

20. Thýnová Martina D14 SHK0350 
martithyn@seznam.cz  

777 777 589 

21. Tichý Lubomír H14 SHK0303 
Tuvalu.Lt@seznam.cz 

722 644 223 

22. Vandasová Adéla D14 PHK0255 marketa.vandasova@tiscali.cz 

mailto:katka.besedova@seznam.cz
mailto:mp.capkovi@gmail.com
mailto:Cernikovalenka@email.cz
mailto:dohnalek.pal@gmail.com
mailto:dadaf123@email.cz
mailto:info@zahradark.cz
mailto:peti.holeckova@gmail.cz
mailto:pavlina.chaloupska@uhk.cz
mailto:info@porodniasistentka.eu
mailto:viky@centrum.cz
mailto:kronikova@seznam.cz
mailto:dan.locker@seznam.cz
mailto:pavel.metelka@urbaplan.cz
mailto:neubla@seznam.cz
mailto:DanaPeremska@centrum.cz
mailto:rakovam@pla.cz
mailto:rakovam@pla.cz
mailto:suchasima@seznam.cz
mailto:sipek.stanislav@tiscali.cz
mailto:martithyn@seznam.cz
mailto:Tuvalu.Lt@seznam.cz
mailto:marketa.vandasova@tiscali.cz
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603208295 

23. Zemánek Mikuláš  H14 SRK0201 
zemankovaevca@seznam.cz 

605 885 226 

 

 

 

Jméno řešitele projektu: Martin Müller          Podpis řešitele projektu: 

mailto:zemankovaevca@seznam.cz
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Příloha č. 2 
 

Provozování Sportovního centra dětí Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2016 

 

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

licencí než je licence B 

 
 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Barešová Anna D14 SHK0353 
baresnat@fnhk.cz  

722 926 333 

2. Bárta Šimon  H14 PHK0202 
olabart@centrum.cz 

607 920 924 

3. Brožíková Barbora D14 SHK0358 
pellantovav@centrum.cz  

605 751 575 

4. Háp Matěj H12 PHK0501 
hapovas@seznam.cz 

724 176 121 

5. Holštejnová Veronika D14 PHK0256 
fiala.jr@gmail.com 

604 934 213 

6. Horáková Veronika D14 PHK0353 
Yvona.Horakova@seznam.cz 

737 610 980 

7. Houžvičková Nikola D14 SHK0354 
katerina.houzvickova@seznam.cz 

724 420 165 

8. Kodytek Adam H12 SHK0402 
karolka.kod@seznam.cz  

733 681 033 

9. Kodytková Denisa D14 SHK0252 
denca.kod@seznam.cz 

733 681 033 

10. Kokrda Vojtěch H12 PHK0402 
vera-kokrdova@seznam.cz 

605 767 958 

11. Kolátor Vojtěch H12 HOR0402 
viky@centrum.cz 

- 

12. Kolečková Eliška D14 SHK0357 
Petra.Koleckova@seznam.cz 

604 857 840 

13. Kopecká Martina D12 PHK0555 
marcela.kopecka@tiscali.cz 

604 857 329 

14. Machová Viktorie D14 PHK0252 
rotexim.mach@volny.cz 

608 730 413 

15. Málek David H12 PHK0504 
sarka.malkova@seznam.cz 

725 876 265 

16. Makovský Vojtěch H14 SHK0301 
vojtech.mak@gmail.com  

736 677 329 

17. Morávková Barbora D14 SHK0352 
petrmoravek@email.cz 

732 448 694 

18. Neumannová Alžběta D12 PHK0650 
neubla@seznam.cz 

777 208 731 

19. Novotný Lukáš H12 PHK0505 
dckar@email.cz  

776 281 405 

20. Pató Johana D14 SHK0356 
drsatom@gmail.com  

776 432 647 

21. Prokšíková Agáta D14 SHK0355 
jitka.proksikova@centrum.cz 

737 043 919 

22. Poláček Radim H14 PHK0201 
polackova.petra@psjg-hk.cz 

604 307 027 

23. Pompach Lukáš H12 PHK0500 
m.pompach@gmail.com 

737 905 552 

mailto:baresnat@fnhk.cz
mailto:olabart@centrum.cz
mailto:pellantovav@centrum.cz
mailto:hapovas@seznam.cz
mailto:fiala.jr@gmail.com
mailto:katerina.houzvickova@seznam.cz
mailto:karolka.kod@seznam.cz
mailto:denca.kod@seznam.cz
mailto:vera-kokrdova@seznam.cz
mailto:viky@centrum.cz
mailto:Petra.Koleckova@seznam.cz
https://mail.volny.cz/app/compose.php?mode=new&to=marcela.kopecka@tiscali.cz
mailto:rotexim.mach@volny.cz
mailto:sarka.malkova@seznam.cz
mailto:vojtech.mak@gmail.com
mailto:petrmoravek@email.cz
mailto:neubla@seznam.cz
mailto:dckar@email.cz 
mailto:drsatom@gmail.com
mailto:jitka.proksikova@centrum.cz
mailto:m.pompach@gmail.com
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24. Suchánek Adam H12 PHK0403 
jazykovkahk@seznam.cz 

603 171 624 

25. Suchánková Eliška D14 PHK0250 
jazykovkahk@seznam.cz 

603 171 624 

26. Šeps Daniel H12 SRK0504 
DanaPeremska@centrum.cz 

605 464 162 

27. Tomeš Matyáš  H14 SRK0303 
DanaPeremska@centrum.cz 

605 464 162 

28. Valenta Šimon H14 PHK0303 
zilinvla@centrum.cz 

723 277 695 

 

V průběhu závodní sezóny počítáme s tím, že talentované žáky podávající vynikající výkony do SCD 

průběžně zařadíme. Případné změny uvedeme v závěrečné zprávě. 

 
Jméno řešitele projektu: Martin Müller    Podpis řešitele projektu: 

mailto:jazykovkahk@seznam.cz
mailto:jazykovkahk@seznam.cz
mailto:DanaPeremska@centrum.cz
mailto:DanaPeremska@centrum.cz
mailto:zilinvla@centrum.cz
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Příloha č. 3 
 

Provozování Sportovního centra dětí Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2016 

 

Jmenný seznam trenérů 

 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Balcarová Jana T3 PHK8852 
janca.balcarova@centrum.cz 

732 277 247 

2. Kubíčková Marcela T2 PHK6251 
Marcela_Kubickova@seznam.cz 

777 176 795 

3. Metelka Pavel T3 PHK6800 
pavel.metelka@urbaplan.cz 

724 733 281 

4. Peremská Dana T3 SRK6351 
DanaPeremska@centrum.cz 

605 464 162 

5. Slovák Miroslav T3 SHK7704 
slovak.m@seznam.cz 

777 584 885 

6. Svoboda Ondřej T3 SHK7605 
ondrasvo@seznam.cz 

776 056 877 

 

 

 

 

Jméno řešitele projektu: Martin Müller    Podpis řešitele projektu: 

mailto:janca.balcarova@centrum.cz
mailto:Marcela%1F_Kubickova@seznam.cz
mailto:pavel.metelka@urbaplan.cz
mailto:DanaPeremska@centrum.cz
mailto:slovak.m@seznam.cz
mailto:ondrasvo@seznam.cz
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 

 

OK 99 Hradec Králové, z.s. , Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, 

DIČ: CZ69153337, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí 

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

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

80 000 Kč. 

 

Datum: 1. 12. 2015 

podpis statutáře 

jméno statutáře:  Martin Müller 

název funkce: předseda klubu 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
OK 99 Hradec Králové, z.s. , Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, 

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

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

projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Královéhradecka. 

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: 1. 12. 2015 

podpis statutáře 

jméno statutáře:  Martin Müller 

název funkce: předseda klubu 
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Příloha č. 5 

 

Prohlášení  

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Královéhradecka 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 kritérií 

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 1. 12. 2015  

 

 

 
podpis řešitele projektu 

jméno řešitele projektu 
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   Příloha č. 6 

Návrh smlouvy o nadačním příspěvku 

 

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 

OK 99 Hradec Králové, z. s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, 

zastoupenou: Ing. Martin Müller, předseda oddílu 

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

číslo účtu: 2300721378 / 2010 

 IČO: 69153337 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

na straně druhé 

 

 

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. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 80 000,-Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých)  

 

Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 

 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 

 

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

smlouvy převodem na účet příjemce.  

 

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

závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. 

 

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. 
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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. 
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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 
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Příloha č. 7 

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

Zápis z jednání výroční členské schůze OK 99 Hradec Králové 

1. Přednesena zpráva o činnosti klubu za rok 2014 

 hospodaření 

 co jsme pořádali 

 jaké mapy jsme vydali 

 jak jsme trénovali 

 čeho jsme dosáhli 

 vyhlášení nejlepších sportovců klubu 

2. Schválení předsedy klubu a výkonného výboru 

Níže jmenovaní byli jednomyslně schváleni přítomnými členy oddílu do svých funkcí. Volba je platná 

nejpozději do výroční členské schůze v roce 2016. 

Výkonný výbor v tomto složení: 

 Müller Martin – předseda 

členové: 

 Balcarová Jana 

 Běhoun Pavel 

 Kamenický Jakub 

 Novotný Milan 

 Panchártek Jan 

 Vítek Petr 

Hlasování se zúčastnilo: 108 členů 

 Pro: 108 

 Proti: 0 

 Nehlasovali: 0 

3. Představen plán pro rok 2015 

 rozpočet 

 finanční pravidla na rok 2015 

 trénování a podpora talentů 

 pořádání závodů 

 informace o záměrech výboru na rok 2015 

4. Proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších členů oddílu 

 
V Hradci Králové, 27. 1. 2015   Podpis zapisovatele:  

Zápis z jednání 
Projekt OK99 Hradec Králové, výroční členská schůze 

  

Datum Čas Místo 
27. 1. 2015 17:00 – 19:30 HK, Country Club Lucie 

Přítomni 

dle prezenční listiny 
 
 

Rozdělovník 

Výbor OK 99 HK 

číslo zápisu: 
01/2015 

  zpracoval: 
 

Jan Panchártek 

  


