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Název projektu 

Provozování sportovního centra dětí Ještědské oblasti v roce 2021 

 

1. Předkladatel 
Název: Liberecký krajský svaz ČSOS 

Sídlo: Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor 

IČ: 050 60 991 

Statutární orgán - předseda: Ing. Tomáš Vácha 

E-mail: tomas.vacha@stavmat.cz 

Číslo účtu: 2901003961/2010 

 

 

2. Odpovědný řešitel projektu 
Odpovědným řešitelem projektu je Mgr. Marie Podrábská, členka Slavia Liberec orienteering 

z.s., hlavní trenérka sportovního centra dětí Ještědské oblasti při Libereckém krajském svazu 

ČSOS. 

 

Sportovní centrum dětí Ještědské oblasti bude dále pro účely tohoto grantového programu 

označováno jako SCD JO. 

 

Odpovědný řešitel projektu bude v průběhu celého roku koordinovat práci trenérů a 

organizačních pracovníků SCD JO. Jeho úkolem je spolupráce se zřizovatelem centra, kterým 

je Liberecký krajský svaz ČSOS (dále jen LKS ČSOS), s oddíly a kluby Ještědské oblasti (dále 

jen JO), trenéry talentovaných dětí JO a také s jednotlivými členy SCD JO. Řešitel je 

odpovědný za kontrolu využívání finančních prostředků získaných z nadačních zdrojů dle 

smlouvy uzavřené mezi předkladatelem žádosti o nadační grant a Nadací OB. Dále je 

zodpovědný za včasné vypracování závěrečné zprávy o činnosti SCD JO a její distribuci na 

adresu Nadace OB dle způsobu stanoveného v tomto projektu a příslušné smlouvě. 

 

2.1 Stručný OB životopis řešitele projektu 

Mgr. Marie Podrábská 

Jiráskova 302, 460 14, Liberec 14, Tel.: 607202373 

e-mail: mery_borek@email.cz 

 

Trenérská a organizační činnost: 

 

- Od roku 2003 trenérka žactva a dorostu ve Slavia Liberec orienteering 

- Od roku 2010 hlavní trenérka výběru žactva Ještědské oblasti 

- V letech 2011 – 2013 členka výboru oddílu Slavia Liberec orienteering 

  

mailto:tomas.vacha@stavmat.cz
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3. Výchozí stav problematiky řešené projektem 
V rámci Ještědské oblasti působí mnoho oddílů orientačního běhu se silnou mládežnickou 

základnou. Pro děti a dorostence byly pořádány sportovní akce a tréninky téměř výhradně 

v rámci mateřských oddílů. Postupně ale sílila touha po vyšší úrovni a pokusit se dosáhnout 

toho, aby se mladé naděje orientačního běhu v oblasti mohly výsledkově rovnat s oblastmi, 

které již měly centra pro talentovanou mládež. 

Proto v roce 2005 vzniklo v Ještědské oblasti Sportovní centrum mládeže, které bylo z počátku 

vedeno pod hlavičkou OOB TJ Turnov. Vedení centra se ujali zkušení trenéři a elitní závodníci 

Filip Stárek a Jakub Oma. Později, především vzhledem k problematice právní subjektivity 

jednotlivých oddílů a se zřetelem k podmínkám výběrových řízení grantových projektů, byla 

jako vhodnější alternativa zvolena možnost zařazení Sportovního centra pod Krajský svaz ČUS 

Libereckého kraje. 

Po založení Sportovního centra mládeže orientačního běhu Libereckého kraje došlo ke 

zkoordinování práce s talentovanou mládeží v oblasti a výraznému kvalitativnímu posunu 

samotných členů SCM. SCM OB LK od počátku zahrnoval nejen dorosteneckou, ale i 

žákovskou, resp. dětskou sekci. Spolupráce a prolínání obou částí SCM se nám velmi osvědčily. 

Z SCD přecházejí žáci do dorostu s velmi dobrými předpoklady zisku licence A, nebo dokonce 

dosažení reprezentačních kvalit.  

V posledních letech jsme se potýkali s otázkou finančního zajištění činnosti dětské sekce. Proto 

velmi vítáme aktivitu Nadace OB v podobě vypsání grantového programu zaměřeného na děti 

ve věku 11-14 let. 

V průběhu roku 2016 došlo k zapsání LKS ČSOS jako pobočného spolku ČSOS, což umožnilo 

přesunout SCM OB LK právě pod LKS ČSOS, kde nyní v rámci Sportovního centra Ještědské 

oblasti působí SCD JO, dále Sportovní centrum mládeže JO (dále jen SCM JO) a Tréninkové 

středisko mládeže JO (dále jen TSM JO). 

 

4. Cíle projektu 

4.1 Hlavní cíl 

4.1.1 Obecný 

Zajistit co možná nejkvalitnější tréninkové podmínky pro členy SCD JO a pomoci jim 

k dalšímu výkonnostnímu růstu. Toho bychom chtěli dosáhnout nejen společnými akcemi 

v rámci SCD JO, ale i individuálním přístupem s ohledem na potřeby každého jedince v SCD 

JO. Úkolem je zajistit, aby kvalitní servis mohli dostat i talentovaní závodníci z oddílů, kde 

není péči o mládež věnován potřebný prostor. Naší snahou je již v dětských kategoriích 

podchytit talentované závodníky, kteří mají s přechodem do dorosteneckých kategorií možnost 

plynule přejít do SCM JO. Dále budeme usilovat o to, abychom na akcích SCD JO u žáků 

vytvářeli a podporovali správné tréninkové a závodní návyky.  

 

4.1.2 Výkonnostní 

1. Cílem je zisk tří nových licencí A oproti stavu k 31. 12.2020. 

2. Cílem je zisk čtyř nových licencí B – a to závodníky Ještědské oblasti s ročníkem 

narození 2007 a mladšími, kteří měli k 31. 12. 2020 licenci C. 

3. Umístění družstva Ještědské oblasti do 5. místa na MČR oblastních výběrů žactva.  

4. Cílem je pět individuálních umístění členů SCD Ještědské oblasti do 15. místa v 

žebříčku B Čechy v kategoriích D14 a H14. 
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4.2 Dílčí cíle 

1. Uspořádat minimálně 4 akce v rámci SCD JO, které budou zaměřeny na trénink a 

celkové zlepšení výkonnosti členů SCD JO. Z toho budou 2 akce soustředění a 2 akce závodní. 

2. Zařazení alespoň dvou členů z SCD JO do TSM JO. 

3. Vyhledávat a oslovovat nové děti v Ještědské oblasti. Spolupracovat s trenéry dětí 

v jednotlivých oddílech. Podporovat týmový duch v SCD JO a začleňovat do něj další 

talentované žáky. Upevňovat širokou podporu SCD JO ze strany oddílů JO. 

 

5. Realizační plán a časový harmonogram 

5.1 Celoroční činnost 

1. Vyhledávání nových talentovaných jedinců, oslovování jejich trenérů a rodičů směrem 

k účastem na společných soustředěních SCD JO. Motivace mladých závodníků také 

staršími úspěšnými kolegy z Ještědské oblasti, odchovanci SCD JO.   

2. Zajištění bezproblémové spolupráce všech členů vedení SCD JO pro naplnění realizačního 

plánu a splnění časového harmonogramu v roce 2021. 

 

5.2 Plán akcí SCD JO v roce 2021 

Většina akcí SCD JO je otevřená i dalším případným zájemcům. 

Na realizaci akcí SCD Ještědské oblasti se podílí sedmičlenný tým trenérů: Podrábská, Lamač, 

Štembera, Drahoňovský, Tomášková, Eiselt a Pecka.  

 

Kalendář akcí bude upraven dle definitivního kalendáře oblastních závodů Ještědské 

oblasti, dle termínu Mistrovství ČR žákovských výběrů, dle termínu Vyzývacího poháru 

a dle případných momentálních omezení vlády. Pravděpodobně bude závod MČR 

žákovských družstev pouze jednodenní akce. Závod proběhne mino MČR družstev 

dospělých. Celý systém pořádání závodů v OB na rok 2021 se dolaďuje. Budeme se řídit 

všemi instrukcemi ČSOS. 

ID Datum Místo  Akce Náplň Zabezpečení akce 
1 8. – 10. 

1. 
Muhu, Jindři-
chov 

soustředění lyžařské sou-
středění  

Podrábská, Pecka, Lamač,  
Tomášková 

2 26. – 28. 
3. 

areál Preci-
osy, Staré 
Splavy 

soustředění  mapové sou-
středění 

Podrábská, Lamač, Štembera 

3 8. – 9. 5. zatím není 
stanoven po-
řadatel 

Vyzývací po-
hár 

závody Podrábská, Lamač, Štembera 

4 21. – 23. 
5. 

Brada, Jičín soustředění mapové sou-
středění 

Podrábská, Lamač, Štembera 

5 27. – 29. 
8. 

hotel Pod 
Troskami, 
Troskovice 

soustředění  mapové sou-
středění 

Podrábská, Lamač, Štembera 

6 18. 9. zatím není 
stanoven po-
řadatel 

MČR žákov-
ských druž-
stev 

závody Podrábská, Lamač, Štembera 

7 24. – 26. 
9. 

Potkávárna 
U Havrana 

soustředění  mapové sou-
středění 

Podrábská, Lamač, Štembera 
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6. Podrobný rozpočet projektu pro rok 2021 

6.1 Rozpočet rozepsaný po jednotlivých položkách 

 

ID Datum Místo  Akce Položky Náklady 

1 8. – 10. 1. Muhu Jindři-
chov u Jablonce 
nad Nisou 

Soustředění ubytování, strava, 
cestovné, mate-
riál 

53 100 Kč 

2 26. – 28. 
3. 

areál Preciosy, 
Staré Splavy 

soustředění  ubytování, strava, 
cestovné, mate-
riál 

84 300 Kč 

3 8. – 9. 5. zatím není stano-
ven pořadatel 

Vyzývací pohár cestovné, star-
tovné, ubytování 
a strava 

56 515 Kč 

4 21. – 23. 
5. 

Brada, Jičín soustředění  ubytování, strava, 
cestovné, mate-
riál 

77 300 Kč 
 

5 27. – 29. 
8. 

hotel Pod Tros-
kami, Troskovice 

soustředění  ubytování, strava, 
cestovné, mate-
riál 

67 700 Kč 

6 18. 9. zatím není stano-
ven pořadatel 

MČR žákov-
ských družstev 

startovné 31 000 Kč 

7 24. – 26. 9. Potkávárna U 
Havrana, Hrabě-
tice 

soustředění  cestovné, ubyto-
vání a strava, ma-
teriál 

44 700 Kč 

   režijní náklady kancelářské po-
třeby, poštovné 
atd. 

  3 000 Kč 

   odměny pro 
trenéry 

 20 000 Kč 

                                                                                                                            437 615 Kč 

 

Lyžařské soustředění chata Muhu Jindřichov u Jablonce nad Nisou 

Lyžařské soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.000,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 450,-Kč/den 

2 x 55 x 450,-Kč = 49.500,-Kč + 1 600,-Kč cestovné 

CELKEM: 53.100,-Kč 

 

Mapové soustředění areál Preciosy, Staré Splavy 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.000,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 670,-Kč/den 

2 x 60 x 670,-Kč = 80 400,-Kč + 1.900,-Kč cestovné 

CELKEM: 84.300,-Kč 
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Vyzývací pohár  

Dvoudenní závod štafet – 1 noc, podle startu 00 uvidíme, jestli pojedeme už v pátek 

Doprava – autobus: 36 000,-Kč (záleží na naplnění autobusu dalšími závodníky z oblasti, 

případně varianta osobních aut) 

Startovné 2 x 15 x 300 = 9.000,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (žáci) cca 235,-Kč/na osobu 45 x 235 = 10.575,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (trenéři) cca 235,-Kč/na osobu 4 x 235 = 940,-Kč 

CELKEM: 56.515,-Kč 

 

Mapové soustředění Brada, Jičín 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.900,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 550,-Kč/den 

2 x 66 x 550,-Kč = 72.600,-Kč + 1 800,-Kč cestovné 

CELKEM: 77.300,-Kč 

 

Mapové soustředění hotel Pod Troskami, Troskovice 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.000,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 550,-Kč/den 

2 x 58 x 550,-Kč = 63.800,-Kč + 1.900,-Kč cestovné 

CELKEM: 67.700,-Kč 

 

Mistrovství České republiky oblastní výběrů žactva  

Jednodenní závod  

Startovné: 4 x 1 500 = 6.000,-Kč 

Doprava – autobus nebo auta, odhadem 25.000,- Kč (podle místa konání) 

CELKEM: 31.000,-Kč 

 

Mapové soustředění Potkávárna U Havrana, Hrabětice 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.900,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 500,-Kč/den 

2 x 40 x 500,-Kč = 34.800,-Kč + 1 800,-Kč cestovné 

CELKEM: 44.700,-Kč 

 

Režijní náklady 

Odhadované náklady na údržbu a rozvoj webových stránek. Kancelářské potřeby, poštovné 

apod. 3.000,- Kč 

 

Odměny pro trenéry 

Na odměny pro trenéry bude použita část poskytnutého příspěvku Nadace OB. Předpokládáme 

vyplacení odměn (včetně odvodu srážkové daně) ve výši cca 20 % poskytnutého příspěvku. 

 

Vedle nadačního příspěvku bude k plnění všech akcí použito vlastních zdrojů. Vlastní zdroje 

budou získány jednak finanční spoluúčastí členů na příslušných akcích a příspěvku na činnost 

SCD z rozpočtu LKS ČSOS. 
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Předpokládaný rozpočet projektu 
 

Předpokládané výdaje na řešení projektu 

Akce SCD JO v roce 2020      417.615,-Kč 

Odměny trenérům         20.000,-Kč 

Celkové výdaje na projekt      437.615,-Kč 

 

 

 

Předpokládané příjmy 

Grant Nadace OB               100.000,-Kč 

Příspěvek z rozpočtu LKS ČSOS    40.000,-Kč 

Finanční spoluúčast členů SCD JO             297.615,-Kč 

Celkové předpokládané příjmy              437.615,-Kč 
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7. Plán hodnocení projektu 
Po ukončení podzimní sezóny bude provedeno detailní vyhodnocení projektu. Hodnocení 

proběhne dle následujících kritérií: 

 

1. uskutečnění akcí SCD JO dle realizačního plánu – vyhodnocení v závěrečné zprávě 

SCD JO 

2. umístění žákovského výběru JO na MČR oblastních výběrů žactva do 5. místa – splnění 

bude hodnoceno na základě výsledků ze závodu. 

3. zisk licencí A, zisk licencí B a umístění v žebříčku B Čechy – splnění bude hodnoceno 

dle evidence v registru sportovců sekce OB ČSOS 

4. zařazení zástupců SCD JO do Tréninkového střediska mládeže Ještědské oblasti pro rok 

2021 – splnění bude hodnoceno na základě zveřejněného složení TSM 

 

Řešitel projektu vypracuje ve spolupráci s řešitelským kolektivem závěrečnou zprávu o 

průběhu projektu. Součástí hodnotící zprávy bude i zpráva o hospodaření SCD JO, kde bude 

uvedeno i nakládání s financemi získanými z grantu Nadace OB, programu SCD. Závěrečná 

zpráva bude zaslána na adresu Nadace OB v termínu uvedeném ve smlouvě v příloze 6. 

 

 

8. Další vývoj problematiky 
V příštích letech doufáme v navázání na dosavadní úspěšnou činnost našeho sportovního 

centra, jejímž důkazem jsou stále se lepšící výsledky dosahované členy SCD JO. Tým SCD JO 

bude i nadále podporovat nejen špičkové závodníky, ale i ostatní talenty, kteří mají zájem na 

sobě tvrdě pracovat a zlepšovat se. Právě závodníci, kteří již dosáhli zařazení do výběrů ČR, 

jsou velkou motivací pro ostatní. Jedním z cílů bude i kvalitní příprava mladých závodníků pro 

přechod do starších kategorií. 

 

 

9. Řešitelský a realizační tým 
Vedoucí SC JO Dominika Pachnerová (CHA) – trenérka, organizátorka 

sportovních akcí, členka předsednictva JO a LKS ČSOS, předseda 

OK Chrastava z.s. 

 

Trenéři SCD JO Marie Podrábská (VLI) trenérka žactva a dorostu Slavia Liberec 

Orienteering, od roku 2010 trenérka výběru žactva JO, T3 

Vratislav Lamač (BOR) 

Jan Štembera (TJN) trenér Tatranu Jablonec nad Nisou,T2 

Miloš Eiselt (LTP) dlouholetý trenér mládeže v Teplicích,T3 

Radka Tomášková (TUV) 

Tomáš Drahoňovský (TUR)  

Jan Pecka (EKP) trenér žáků ve Slavia Liberec orienteering 

 

Předseda LKS ČSOS Ing. Tomáš Vácha 
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10. Přílohy 
Příloha č. 1 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí A, B 

Příloha č. 2 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s nižší licencí 

Příloha č. 3 – Jmenný seznam trenérů 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele a Závazek 

Příloha č. 5 – Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů 

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o nadačním příspěvku 

Příloha č. 7 – Kopie stanov ČSOS – článek XIV upravuje Pobočné spolky ČSOS (str. 9-10) 

Příloha č. 8 – Výpis ze spolkového rejstříku a usnesení z valné hromady LKS ČSOS konané 

dne 6. 9. 2020 v Bedřichově 
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SCD Ještědské oblasti  Příloha č. 1 

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

ID 
Kate-
gorie Reg. č. 

Roč-
ník Jméno L2021 Kontakt 

1 D14 BOR0752 2007 Kocmanová, Adéla A  

2 D14 BOR0750 2007 Lamačová, Barbora A  

3 H14 VLI0804 2008 Heczko, Erik A  

5 H14 VLI0700 2007 Podrábský, Ctibor A  

4 H14 TUR0711 2007 Tomášek, Prokop A  

6 D12 TUR0952 2009 Houžvičková, Kateřina B  

7 D12 TUV0999 2009 Kvapilová, Kristýna B  

8 D12 BOR0952 2009 Soukupová, Marie B  

9 D12 TUV0998 2009 Tomášková, Matilda B  

10 D12 JEN0951 2009 Zabořilová, Anna B  

11 D14 TJN0750 2007 Baloghová, Milena B  

12 D14 VLI0852 2008 Flossmannová, Lucie B  

13 D14 TUR0751 2007 Houžvičková, Daniela B  

14 D14 VLI0851 2008 Kunášková, Karolína B  

15 D14 CHA0753 2007 Lipenská, Barbora B  

16 D14 BOR0857 2008 Michálková, Ema B  

17 D14 RUM0751 2007 Nováková, Viktorie B  

18 D14 TUR0853 2008 Novotná, Karolína B  

19 D14 TJN0852 2008 Nožičková, Eva B  

20 D14 TJN0854 2008 Pražáková, Nella B  

21 D14 BOR0751 2007 Rejholcová, Tereza B  

22 D14 VLI0853 2008 Šestáková, Johana B  

23 D14 BOR0757 2007 Waldhauserová, Eliška B  

24 H12 JEN0902 2009 Kutek, Matěj B  

25 H12 BOR0902 2009 Patka, Marek B  

26 H12 VLI0902 2009 Vilém, Štěpán B  

27 H12 TUR0909 2009 Žemlík, Eduard B  

28 H14 VLI0708 2007 Beneš, Filip B  
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SCD Ještědské oblasti        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 

 

Liberecký krajský svaz ČSOS, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor 

zastoupený: Ing. Tomášem Váchou, předsedou LKS ČSOS 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21 

číslo účtu: 2901003961/2010 

IČO: 050 60 991 

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 
uzavírají v souladu s § 353 až § 356 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., shora uvedenou smlouvu takto: 

 

 

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 provozo-

vání sportovních center dětí v orientačním běhu pro rok 2019, které soustředí a poskytnou talentovaným je-

dincům 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 2019 v souladu se zaslanou žá-

dostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2019 příjemcem grantu. 

 

 

Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 
 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši    0 000,-Kč (slovy:……………….korun českých)  
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Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 
 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 

 

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

převodem na účet příjemce.  

 

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

zprávy převodem na účet příjemce. 

 

Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou 

zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod. 

 

IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 

 

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

smlouvy. 

 

2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 

 
Čl. V 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto 

smlouvou 

b) použít nadační příspěvek hospodárně 

c) vést řádnou účetní evidenci 

d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran 

e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 

 

2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly 

negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 

 

3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního pří-

spěvku. 

 

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. 
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Příloha č. 7 – Kopie stanov ČSOS – článek XIV upravuje Pobočné spolky ČSOS (str. 10-11) 
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Příloha č. 8 – Výpis ze spolkového rejstříku a usnesení z valné hromady LKS ČSOS konané dne 6. 9. 2020 

v Bedřichově 

 
 



Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu pro rok 2021 

24 

 
 
 
 


