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Sportovní centrum dětí orientačního běhu Kamenice 

 
Název projektu:  SCD OB Kamenice  
 
Řešitel projektu: Zuzana Škvorová, Slunečná 677, 251 68 Kamenice 
 
Charakteristika organizace:  
 

OK KAMENICE, z.s. byl založen v listopadu 2015 jako nástupce oddílu orientačního běhu 
sportovního klubu SK Kamenice; důvodem ke změně byl cíl zjednodušit a zefektivnit řízení 
spolku.  
 
Orientační běh v Kamenici je aktivní od roku 2000 poté, kdy se do obce přistěhovalo několik 
rodin aktivních orientačních běžců. Od roku 2001 byl oddíl rozšířen o žákovské družstvo. Během 
krátké doby se oddíl rozrostl ke stovce členů, začali jsme pro mládež pořádat soustředění a letní 
dětské tábory, oddíl brzy se stal leadrem Středočeské oblasti.  
Od roku 2005 má oddíl na starosti rozvoj mládeže v oblasti, organizaci soustředění pro 
středočeskou mládež, účast na národních štafetách i Mistrovství ČR krajských výběrů. V roce 
2008 žáci oblasti v tomto Mistrovství zvítězily. V letech 2013 byla naše oblast pátá a v letech 
2014 a 2016 čtvrtá. V letech 2013-2015 Středočeské výběry byly na druhém místě v soutěžích 
Vyzývacího poháru, v posledních dvou letech nebyly výsledky tak dobré, odešly silné ročníky do 
dorostu, také se výrazně zvýšila konkurence v žákovských kategoriích. Žáci z našeho klubu tvoří 
základ krajských výběrů.  
Daří se i dorostu a juniorům, v posledních letech jsme patřili mezi nejúspěšnější klubyy. Každým 
rokem získává tato skupina medaile z Mistrovství ČR, v letošním roce to byly 4 medaile (Ota 
Škvor, Jan Gajda a Tereza Čechová). Na mezinárodní úrovni míváme členy klubu ve všech 
reprezentačních výběrech.  
Cílem klubu je trvalá udržitelnost orientačního běhu v Kamenici, tedy klademe velký důraz na 
práci s mládeži a na zapojování mladších trenérů do práce s dětmi a mládeží.   
 
V součastné době na klub kolem 180 členů, kromě veteránů a rekreačních běžců, je tu několik 
skupin, rozdělených podle věku: 

- junioři a dospělí, 
- dorost, 
- starší žáci, 
- mladší žáci, 
- přípravka.   

Každá skupina má své trenéry a své aktivity, odpovídající věku a výkonnosti, některé akce jsou 
pro celý klub, např. velikonoční soustředění.  
 
Výchozí stav: 
Projekt se týká dvou skupin dětí z našeho klubu. Skupina mladšího žactva je zaměřena na děti 
ve věku 10-12 let (cca 20dětí), žákovská skupina pak na děti 12-15 let (cca 25dětí).  
Obě skupiny mají celoročně trénink minimálně třikrát týdně: 
 

- Úterý - pravidelné běžecké tréninky v Praze, ZŠ U Krčského lesa, především pro starší 
žáky studující v Praze  

- Středa - běžecké tréninky s mapou v Kamenici, celoročně, v zimě noční tréninky 
s čelovkymi 

- Čtvrtek – mapový trénink v okolí Kamenice, v zimním období formou nočního OB 
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- Pátek – trénink dvou skupin, od jara do podzimu na mapách v okolí Kamenice, v zimním 
období trénink běžecký s navazujícím tréninkem v tělocvičně, od loňského roku každý 
třetí pátek relaxace v bazénu. 
 

Tréninky jsou již vedeny dle používaných metodik OB s důrazem na běžeckou techniku,  
v zimních měsících na rozvoj vytrvalosti, na jaře pak rozvoj rychlosti.  
 
Kromě těchto tréninků v okolí Kamenice probíhají o víkendech v období listopad až únor 
mapové tréninky.   
 
Pro všechny děti pořádáme několik soustředění: 

- Zimní lyžařská soustředění pro obě skupiny 
- Velikonoční soustředění 
- prázdninová soustředění (pro starší žáky spojené s vícedenními závody, pro obě skupiny 

soustředění táborovou formou) 
Dále se žáci účastní jarního a podzimního soustředění Středočeské oblasti, starší žáci mají 
možnost jezdit na soustředění SCM a TSM Prahy a Středních Čech. 
Žáci jsou motivováni k účasti na oblastních závodech a nejlepší se účastní s výběrem kraje 
závodů štafet a družstev.  
V případě staršího žactva je hlavní závodní zaměření na závody národního žebříčku. Žákovská 
skupina po odchodu silných ročníků trochu oslabila, část dětí je na slušné výkonnostní úrovni, 
naopak část dětí stagnuje, je třeba s ní pracovat více, aby měly zájem účastnit se národních a 
oblastních závodů. Velký potenciál je ve skupinách přípravky, některé děti se již v příštím roce 
přesouvají do SCD.  
 
Pro žactvo budeme připravovat akce pro upevňování návyků v práci s mapou a vytvoření 
skupiny.  Je nutné připravovat výběrová soustředění v odlišných terénech, brát je na více 
závodů s větší konkurencí. Připravit je na závody na národní a celostátní úrovni. 
Výsledky na těchto závodech jsou stále nestabilní, ale s potenciálem ke zlepšení u většiny žáků. 
 
Cíl projektu: 
 
Cílem projektu je podpořit další rozvoj žákovských skupin OK KAMENICE, připravit žáky tak, aby 
měly o orientační běh aktivní zájem, jezdili na závody, získaly pevné základy OB a aby byli 
připraveni na přechod do dorosteneckých kategorií. 
 
Pro starší žáky je cílem zvýšit počet žáků s licencí A, která jim následně v dorostu umožní účast 
v celostátních soutěžích. Měli by být schopni cílené tréninkové přípravy. 
 
U mladšího žactva preferujeme pravidelnou účast na oblastních závodech s cílem licence B. 
Rozvíjet mapové dovednosti, obratnost.  
 
U přípravky je cílem, aby děti jezdily pravidelně na závody. 
Cílem pro žáky SCD je účast v krajských výběrech. 
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Realizační plán, časový harmonogram a rozpočet projeku: 

 
Společná příprava: 
Leden-březen a listopad-prosinec 2018  
Společné tréninky ZŠ Kamenice, Centrum Valnovka (tělocvična a bazén) - běžecká příprava, 
tělocvična, vždy ve čtvrtek 17-19h a v pátek 16-18h 
 
Duben-červen a září-říjen 2018 
Společné mapové tréninky, vždy ve čtvrtek od 17h a v pátek 16-18h 
 
Leden-červen a září-prosinec 2018 
Běžecké tréninky Praha-Kunratice ZŠ U Krčského lesa, vždy v úterý 17-19h 
Běžecké a mapové tréninky v Kamenici, vždy ve středu 16,15-18h 
 
Zimní období – nedělní mapové tréninky 
 
Náklady na přípravu:  
pronájem šatny a tělocvičny 400Kč*2h*18týdnů  14.400 

pronájem šatny Praha-Kunratice 1200Kč/M*10měsíců;   4.000 (1/3 nákladů) 
pronájem Centra Valnovka 1250*12 návštěv  15.000 

náklady na tisk map – inkousty, papír, mapník    6.600 
celkem      40.000 
 
Materiální vybavení: 
Výměna jedné tiskárny (inkoustová)     3.000 

tréninkové lampiony 50ks      5.000 
celkem       8.000 

 
 
Soustředění: 
 
Leden 2018 
organizace lyžařského soustředění pro žactvo (pátek večer až neděle odpoledne), místo – 
Boží Dar; počet účastníků: 10 dětí, 5 trenérů (plus skupina starších dětí, nezahrnutých 
v žádosti) 
předpokládané náklady pro 10 dětí a 5 trenérů:  

ubytování (2 noci) 280Kč/noc                        8.400 
strava 220 Kč/plná penze (2dny)              6.600  

doprava                3.000 

celkem                          18.000 

 
Únor 2018 
organizace lyžařského soustředění pro žactvo (čtvrtek večer až neděle odpoledne),  
Pernink; počet účast 24 dětí, 6 trenérů 
předpokládané náklady:  
ubytování (3 noci) 280Kč/noc    25.200 

strava 220 Kč/plná penze (3dny)   19.800 

doprava      10.000 
celkem      55.000 
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Březen 2018 
Akademie OB Středočeského kraje - mapového soustředění (pátek večer až neděle 
odpoledne), předpokládané místo – Středočeský kraj – pořádá Středočeská oblast 
počet účastníků: 20 dětí, 4 trenéři 
předpokládané náklady:  
ubytování (2 noci) tělocvična + strava (500/os)  12.000 

doprava        2.000 
materiál (mapy OB,obaly,..)      1.000 

celkem      15.000 

 
Březen/duben 2018 
organizace mapového soustředění na velikonoce (čtvrtek večer až pondělí odpoledne), 
předpokládané místo – Českomoravská vysočina, Milovy 
počet účastníků: 33 dětí, 8 trenérů 
předpokládané náklady:  
ubytování a strava 500 Kč /den (4 noci)            82.000 

doprava                 7.000 

materiál (mapy OB,obaly,..)                         5.000 
celkem                          94.000 
 
Květen 2018 
Vyzývací pohár (štafety a sprint- sobota a neděle) 
počet účastníků: 12 dětí, 3 trenéři 
předpokládané náklady:  

přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os    6.000 
celkem       6.000 

 
Srpen 2018 
Letní soustředění (neděle až neděle) předpokládané místo – Česká Kanada 
počet účastníků: 25 dětí, 5 trenérů 
předpokládané náklady:  
ubytování (7 noci) 400Kč/den    84.000 

materiál (mapy OB,obaly,..)      6.000 
celkem      90.000 

 

Září 2018 
mapového soustředění výběru Středočeského žactva (pátek večer až neděle odpoledne), 
předpokládané místo – Český ráj – ve spolupráci se Středočeskou oblastí 
počet účastníků: 12 dětí, 3 trenéři 
předpokládané náklady:  

přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os    6.000 
cestovné        2.000 

celkem       8.000 

 

Říjen 2018 
M ČR oblastních výběrů (štafety a družstva - sobota a neděle) 
počet účastníků: 12 dětí, 3 trenéři 
předpokládané náklady:  

přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os  6.000 
celkem      6.000 
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Rekapitulace rozpočtu: 
 
Výdaje: 
Společná příprava        40.000 
Materiálové vybavení          8.000 
Soustředění a akce         292.000 

Výdaje celkem                340.000 

 
Příjmy: 
příspěvek od Obce Kamenice       10.000 
dary od sponzorů        10.000 
příspěvek klubu        20.000 
příspěvky účastníků soustředění cca 80%                        240.000 

Příjmy celkem                280.000 

 
Žádost o příspěvek od Nadace OB               60.000 
 
 
Hodnocení projektu: 
Hodnocení projektu proběhne (podle přiložené v zadávací dokumentaci) po ukončení sezóny 
v listopadu 2018 za účasti klubové rady (Výkonný výbor) a trenérů. Kritériem hodnocení bude 
zisk licencí dětí, zařazených do SCD. Zpracování a odeslání závěrečné zprávy zajistí řešitel 
projektu s předsedou spolku, a to v termínu do 25.11.2018. 
 
Další vývoj: 
Práce z mládeží patří k hlavním cílům klubu OK KAMENICE, projektu Sportovního centra dětí 
bude pokračovat i v dalších letech, pro tréninkové skupiny žactva a přípravky. U žáků, kteří 
přejdou do dorosteneckých kategorií, pokračování tréninkové přípravy se skupinou dorostu 
v rámci klubu a ve spolupráci s SCM a TSM pro Pražskou a Středočeskou oblast. 
 
V Kamenici 2.12.2017 
 
 
 
   …..………………………..          ……..……………………….. 
   Zuzana Škvorová         Petr Valášek 
    řešitel projektu          předseda OK KAMENICE, z.s. 
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Příloha č. 1 

 
 
SCD OB Kamenice 
 

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

 
  Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Balejová Julie D14 KAM0551 602 684 534, Jiri.Balej@dupont.com 

2. Čapková  Lucie D14 KAM0459 608 134 871, jarmila-capkova@post.cz 

3. Gajda Martin H14 KAM0405 602 224 543, gajda@cegra.cz 

4. Hankovcová Helena D16 KAM0350 602 794 141, l.hankovcova@gmail.com 

5. Chaloupka Viktor H16 KAM0301 602 255 804, Premysl.Chaloupka@cz.knightfrank.com 

6. Chramostová Julie D12 KAM0652 602 271 397, tomaschramosta@seznam.cz 

7. Jedlička Jakub H14 KAM0404 733 640 308, adam.jedlicka@seznam.cz 

8. Jedličková  Kristýna D14 KAM0455 733 640 308, adam.jedlicka@seznam.cz 

9. Kovářík Tomáš H16 KAM0300 605 222 679, erika.kovarikova3@seznam.cz 

10. Milota Jakub H14 KAM0503 602 269 342, milota@anchora.cz 

11. Mojžíšková Klára D16 KAM0356 737 287 456, jana@mojzisek.cz 

12. Nováková Nina D14 KAM0554 602 202 006, novaklucia1@gmail.com 

13. Rendová Kateřina D14 KAM0550 603 583 477, iva@adlerdesign.cz 

14. Šiler Martin H14 KAM0501 608 371 713, silerovak@email.cz 

15. Škácha Vít H16 KAM0309 732 546 961, petra.skachova@volny.cz 

16. Víšková Veronika D14 KAM0452 603 554 148, alena@bike007.cz 

 
 
Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová 
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Příloha č. 2 

SCD OB Kamenice 
 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou licencí než je 
licence A, B 

 
 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Bažata Alberto H12 KAM0702 603 290 888, solmir@centrum.cz 

2. Blahová Karolína D12 KAM0752 724 400 051, iva.blh@gmail.com 

3. Holubářová Anna D14 KAM0460 602 688 661, katerina.holubarova@gmail.com 

4. Chramostová Amálie D16 KAM0355 602 271 397, tomaschramosta@seznam.cz 

5. Kudrnáčová Marta D12 KAM0754 723 745 965, h.kudrnac@seznam.cz 

6. Lichtenbergová Zuzana D12 KAM0757 739 310 948, martinl@atlas.cz 

7. Matějková Julie D14 KAM0461 777 929 494, tomas.matejka@email.cz 

8. Mišeková Kateřina D12 KAM0756 602 584 745, michal.misek@outlook.com 

9. Mišoň Daniel H14 KAM0500 603 187 455, katerina.c@volny.cz 

10. Podzemský Lukáš H14 KAM0407 737 287 446, gabina.podzemska@seznam.cz 

11. Rejšek Václav H12 KAM0700 724 532 955, rejskova@email.cz 

12. Semíková Julie D16 KAM0358 602 327 486, lubos.semik@seznam.cz 

13. Škáchová Viktorie D12 KAM0650 732 546 961, petra.skachova@volny.cz 

14. Škáchová Zuzana D12 KAM0651 732 546 961, petra.skachova@volny.cz 

15. Štěpánková Julie D14 KAM0458 602 271 544, adela.stepankova@adedesign.cz 

16. Trešlová Veronika Anna D14 KAM0457 774 996 394, alenatreslova@gmail.com 

17. Žemlová Barbora D12 KAM0751 777 587 009, tomas.zemla@indexnoslus.cz 

 
 
 
 
 
Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová 
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Příloha č. 3 
SCD OB Kamenice 
 

Jmenný seznam trenérů  
 

 
Jméno 

Trenérská 

licence 

klubová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Škvorová Zuzana T3 KAM7350 z.skvorova@centrum.cz, 773 990 215 

2. Hankovcová Lenka T3 KAM7053 l.hankovcova@gmail.com, 602 794 141 

3. Škvor Martin T3 KAM6700 martin.skvor@centrum.cz, 602 347 144 

4. Valášek Petr T3 KAM6600 petr.valasek7@gmail.com, 603 266 894 

5. Valášková Šárka  KAM6951 sarka.valaskova@volny.cz, 737 258 291 

6. Prášek Přemysl T3 KAM9305 Pk.prasek@seznam.cz, 605 305 943 

7. Kamererová Klára T3 KAM9154 Klara315@seznam.cz, 732 905 268 

8. Kamererová Valerie T3 KAM9452 Vanesa.valerie@seznam.cz, 732 671 464 

9. Hlubučková Kristýna  KAM9551 Kristyna.hlubuckova@gmail.com, 774 545 299  

10. Žemla Tomáš  KAM7105 Tomas.zemla@indexnoslus.cz, 777 587 009 

11. Procházková Marie  KAM9554 majaprochazka@gmail.com, 728 453 873 

12. Jedlička Adam  KAM7700 adam.jedlicka@seznam.cz, 733 640 308 

13. Chramosta Tomáš  KAM7601 tomaschramosta@seznam.cz, 602 271 397 

 

 

 
 

Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová 
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837, jako žadatel o 
přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2018 
prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 
100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 60.000 Kč. 
 
 
 
V Kamenici 2.12.2017 
 
 
 
 
 
     ………..………………………….    
         Ing. Petr Valášek 
 předseda OK KAMENICE, z.s. 

 
 
 
 
 

Závazek 
 

OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837 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 SCD OB Kamenice. Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je 
nutné vyčerpat do 30. listopadu 2018. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického 
systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní 
činnost a režii. 
 
 
V Kamenici 2.12.2017 
 
 
 
 
 
 
      ……….…………………………….    
       Ing. Petr Valášek 
    předseda OK KAMENICE, z.s. 
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Příloha č. 5 
 

Prohlášení 
 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu SCD OB Kamenice prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí v orientačním 
běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2018 která bude zpracována dle níže 
uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy. 
 
Obsah závěrečné zprávy: 
 
a) Název projektu 
b) Příjemce projektu 
c) Garant projektu 
d) Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí A, B, 

případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení 
e) Hlavní cíle projektu 
f) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 
g) Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí 
h) Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a 

trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli 
zajištěny lékařské prohlídky  

i) Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013 
Královéhradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 
k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 
l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra dětí formou položkového popisu projektu 

zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést z jakých zdrojů 
žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku. 

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 
n) Předpokládaný další vývoj 
 
Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu 
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu do 30. listopadu 2018. 
 
 
V Kamenici 2.12.2017 
 
 
 
 
          ……..………………..……………….. 
                       Zuzana Škvorová 
              řešitel projektu SCD OB Kamenice  
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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 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 KAMENICE, z.s., Slunečná 678, 251 68 Kamenice 
zastoupenou: Ing. Petr Valášek, předseda spolku  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-1750400227/0100 
IČO: 04605837 
(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 2018, 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 2018 v souladu se zaslanou 
žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2018 
příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 60 000,-Kč (slovy: šedesát 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. 

 
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. 
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6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku 
včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 

 
7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez 

zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování. 
 

 
Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i 
oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

 
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost 

dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 
 
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena 

poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 
 
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena 

v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne …………. 
 
Za nadaci: 
 
 
 
V Kamenici dne 2.12.2017 
 
Za příjemce:  Ing. Petr Valášek, předseda OK KAMENICE, z.s.   ………………………… 
 
 
 
Přílohy: 
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 
žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2018 
- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2018 

 


