Klub vytrvalostních sportů Šumperk // Sportovní centrum dětí Šumperk // 2018

Sportovní centra dětí v orientačním běhu pro rok 2018

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ
SPORTOVNÍHO CENTRA DĚTÍ PŘI
KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ
ŠUMPERK PRO ROK 2017

Šumperk

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
IČ: 49589202
Bankovní spojení: 2459665339/0800

1.12.2017

e- mail: vybor@ksu.cz
www.ksu.cz

Klub vytrvalostních sportů Šumperk // Sportovní centrum dětí Šumperk // 2018

2/8

Obsah – osnova projektu
Obsah – osnova projektu .................................................................................................................................................... 2
1.

Název projektu ............................................................................................................................................................. 3

2.

Jméno a adresa řešitele projektu ............................................................................................................................. 3

3.

Charakteristika instituce, životopis řešitele .......................................................................................................... 3

4.

Popis výchozího stavu ................................................................................................................................................. 4

5.

Cíl projektu ................................................................................................................................................................... 4

6.

Realizační plán a časový harmonogram .................................................................................................................. 5

7.

Rozpočet projektu ....................................................................................................................................................... 6

8.

Plán hodnocení projektu ............................................................................................................................................ 7

9.

Předpokládaný další vývoj .......................................................................................................................................... 7

Seznam příloh ......................................................................................................................................................................... 8

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
IČ: 49589202
Bankovní spojení: 2459665339/0800

e- mail: vybor@ksu.cz
www.ksu.cz

Klub vytrvalostních sportů Šumperk // Sportovní centrum dětí Šumperk // 2018

3/8

1. Název projektu
Provozování Sportovního centra dětí v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce 2018
(dále také jako „SCD – KVS Šumperk“).

2. Jméno a adresa řešitele projektu
Ing. Petr Turczer, Revoluční 14A, 787 01 Šumperk, předseda výkonného výboru předkládající organizace
Klubu vytrvalostních sportů Šumperk, z.s., Králec 29, 788 20 Dolní Studénky (dále také jako „KVS
Šumperk“).

3. Charakteristika instituce, životopis řešitele
Tradice orientačního běhu v Šumperku se odvíjí od 50. let minulého století. KVS Šumperk, který byl
založen v roce 1993, je jedním ze čtyř oddílů, které na tuto bohatou historii navazují do nynějška.
Za svou historii bylo KVS Šumperk vychováno a reprezentovalo jej spoustu úspěšných běžců.
Z nežákovských kategorií lze jmenovat např. Anetu Vozdovou, Přemka Hnilicu, Jakuba Halamu, Dominiku
Smrčkovou, Jaromíra Šrámka, případně stávající dorostence.
Zároveň se v posledních sezónách podařilo trenérům KVS Šumperk vybudovat žákovské družstvo, které
nemá v Hanácké oblasti konkurenci. O kvalitě žákovského družstva KVS Šumperk svědčí výsledky
celoroční soutěže Mistrovství Hanácké oblasti družstev žactva, kterou v letech 2011 až 2017 KVS
Šumperk vyhrál.
Z hlediska výsledků jednotlivců v předmětných kategoriích v sezóně 2017 lze vyzdvihnout 1. místo Patrika
Štábla (H12), 2. místo Štěpána Stryka (H14) a 3. místo Prokopa Pattermana (H14) v celkovém hodnocení
Jarního žebříčku Hanácké oblasti. Na podzim potom byli v Hanáckém žebříčku úspěšní Adam Štábl (2.
místo H14), Štěpán Stryk (3. místo H14) a Patrik Štábl (5. místo H14 – ročník 2006!). Velké množství
dalších závodníků KVS Šumperk potom bylo v první desítce žebříčku jarního i podzimního.
V Moravském B-žebříčku je potom největším úspěchem celkově 7. místo Adama Štábla (H14).
V kategorii H14 potom čistě klubová štafeta ve složení Štábl Patrik, Šperlich Jan, Stryk Štěpán doběhla na
4. místě na závodě Českého poháru štafet.
Z celkem 25 členů SCD KVS Šumperk za rok 2017 získalo 12 licenci A či B.
Do oblastního výběru bylo pro Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2017 nominováno celkem 5
závodníků KVS Šumperk.
V současné době má Klub vytrvalostních sportů Šumperk celkem 133 členů, z nichž registrováno je
celkem 119 členů (stav k 1. 12. 2017). Podle těchto údajů je Klub vytrvalostních sportů Šumperk třetím
nejpočetnějším oddílem v rámci Hanácké oblasti.
Do předmětných kategorií z hlediska SCD – KVS Šumperk, tedy kategorií dětí ve věku 11-14 roků, bude
v roce 2018 náležet celkem 20 členů KVS Šumperk (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2 tohoto projektu).
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Řešitel projektu Ing. Petr Turczer (KSU7945) se věnuje orientačnímu běhu od roku 1988. Je předsedou
KVS Šumperk a kromě toho, že je stále aktivním závodníkem, je také držitelem rozhodcovské licence R1.
Byl hlavním rozhodčím či ředitelem na mnoha závodech ČSOS (MČR, žebříčky B atd.). V minulosti se také
věnoval tvorbě map pro orientační běh v ČR i zahraničí. V KVS Šumperk je ve spolupráci s hlavním
trenérem Zdeňkem Janů zodpovědný za koordinaci a plánování tuzemských a zahraničních soustředění a
tréninků v průběhu celé sezóny.

4. Popis výchozího stavu
V současné době je v KVS Šumperk vybudováno velmi silné žákovské družstvo (viz výše). Každý týden se
koná jeden mapový trénink (v letních měsících) resp. trénink v tělocvičně, jeden běžecký trénink a
v letních měsících se svěřenci pravidelně účastní také jednoho z 26 závodů z krosového seriálu Chlapácký
běh. Každoročně je také připraveno lyžařské soustředění, jarní soustředění ve slovinské Lipici, Velikonoční
soustředění, letní tábor a podzimní soustředění v maďarském Egeru.
Pro rok 2018 do předmětných kategorií z hlediska SCD – KVS Šumperk, tedy kategorií dětí ve věku 11-14
roků, náleží celkem 20 členů KVS Šumperk. O jejich další sportovní vývoj se stará 7 trenérů.

5. Cíl projektu
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je dlouhodobě udržovat a nadále rozšiřovat základnu dětí aktivně se věnujících
orientačnímu běhu v KVS Šumperk, kterým bude poskytována systematická péče a podpora trenérů
vedoucí k jejich výkonnostnímu sportovnímu růstu.
Dílčí cíle projektu
-

kontinuálně pokračovat v úspěšné práci KVS Šumperk s dětmi a mládeží;

-

zajistit pro všechny členy SCD – KVS Šumperk optimální tréninkové podmínky zejména z hlediska
zvyšování jejich mapových schopností a dovedností:
o až 40 mapových tréninků připravených zkušenými trenéry;
o účast na tuzemských (2) i zahraničních (2) soustředěních spojených s mapovou přípravou
v náročných a atypických terénech;

-

zajistit růst fyzické zdatnosti jednotlivých členů SCD – KVS Šumperk – pravidelné běžecké
tréninky, soustředění a krosové závody;

-

co nejlépe připravit členy SCD – KVS Šumperk na závody všech úrovní a z tohoto plynoucí
měřitelné cíle:
o zisk alespoň 6 licencí A či B v roce 2018 v kategoriích HD12/14;
o umístění v první trojici celoroční soutěže Mistrovství Hanácké oblasti družstev žactva
2018;
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o úspěšné působení v rámci oblastního výběru žactva při MČR oblastních výběrů žactva
2018.

6. Realizační plán a časový harmonogram
Realizace provozování SCD – KVS Šumperk lze rozdělit na:
-

zajištění dlouhodobé (celoroční) činnosti SCD – KVS Šumperk;

-

zajištění jednorázových akcí SCD – KVS Šumperk.

Dlouhodobá (celoroční) činnost SCD – KVS Šumperk pro rok 2018
-

celoročně: zajištění chodu SCD – KVS Šumperk – příprava a plánování tréninků a soustředění a
jejich prezentace (plánu i výsledku) na webových stránkách KVS Šumperk;

-

celoročně: zajištění účasti na trénincích, soustředěních a závodech pro stávající členy SCD – KVS
Šumperk;

-

celoročně: vyhledání nových talentovaných členů pro SCD – KVS Šumperk;

-

celoročně: fyzická příprava – pravidelné každotýdenní běžecké tréninky;

-

listopad – březen: pravidelné každotýdenní tréninky v tělocvičně – fyzická i mapová příprava
(„halový orienťák“);

-

duben – říjen: pravidelné tréninky v terénu – mapová příprava;

-

duben – říjen: pravidelná účast na krosových závodech seriálu Chlapácký běh;

-

listopad: zpracování vyhodnocení činnosti SCD – KVS Šumperk formou závěrečné zprávy.

Jednorázové akce SCD – KVS Šumperk pro rok 2018
-

2.-4. únor; lyžařské soustředění Návrší; všichni členové SCD – KVS Šumperk;

-

8.-12. březen; mapové soustředění Slovinsko/Lipica + účast na třech etapách závodu LipicaOpen
2018; členové SCD – KVS Šumperk kategorie DH14;

-

29. březen - 1. duben; Velikonoční mapové soustředění; všichni členové SCD – KVS Šumperk;

-

11. duben; běžecký test Šumperk; všichni členové SCD – KVS Šumperk;

-

11.-17. srpen; mapové soustředění / letní tábor Moravský Karlov; všichni členové SCD – KVS
Šumperk;

-

10. říjen; běžecký test Šumperk; všichni členové SCD – KVS Šumperk;

-

říjen/listopad; mapové soustředění Maďarsko/Cserépfalu + účast na závodech Eger Grand Prix
2018; členové SCD – KVS Šumperk kategorie DH14.

Trenérské složení SCD – KVS Šumperk v roce 2018
-

Petr Turczer: vedoucí SCD – KVS Šumperk, koordinace a plánování tréninků a soustředění;

-

Zdeněk Janů st.: hlavní trenér, koordinace, plánování a příprava tréninků a soustředění;

-

Jaromír Šrámek: trenér, technická podpora tréninků, roznos kontrol;
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-

Pavel Mátl: trenér, tréninky v tělocvičně, protahování, jóga;

-

Milan Matoušek: trenér, tréninky a soustředění v běžeckém lyžování, roznos kontrol;

-

Zdeněk Janů ml.: trenér, příprava map, roznos kontrol;

-

Daniel Tomanek: trenér, tréninky a soustředění v běžeckém lyžování, roznos kontrol.

7. Rozpočet projektu
Předpokládané příjmy projektu
Příspěvek Nadace OB

20 000,00 Kč

Vlastní zdroje KVS Šumperk

45 500,00 Kč

Příspěvek jednotlivých členů SCD – KVS Šumperk

45 500,00 Kč

Celkem příjmy

111 000,00 Kč

Předpokládané náklady projektu

2. – 4. únor

lyžařské soustředění Návrší

Náklady
celkem
8 000,00 Kč

8. – 12. březen

mapové soustředění Slovinsko *)

10 000,00 Kč

0,00 Kč

29. březen – 1. duben

Velikonoční mapové soustředění

40 000,00 Kč

12 000,00 Kč

11. duben

běžecký test Šumperk

0,00 Kč

0,00 Kč

32 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Akce

11. – 27. srpen

mapové soustředění / letní tábor Moravský
Karlov

Příspěvek
Nadace OB
4 000,00 Kč

10. říjen

běžecký test Šumperk

říjen/listopad

mapové soustředění Maďarsko *)

8 000,00 Kč

0,00 Kč

duben – říjen

mapové tréninky

4 500,00 Kč

4 000,00 Kč

listopad – březen

tělocvična

7 500,00 Kč

0,00 Kč

celoročně

běžecké tréninky

0,00 Kč

0,00 Kč

celoročně

režie SCD – KVS Šumperk

1 000,00 Kč

0,00 Kč

111 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Celkem náklady

*) jedná se o mapová soustředění, která se nekonají na území ČR. Proto je příspěvek Nadace OB uvažován
v nulové výši, byť se těchto soustředění zúčastní i členové SCD – KVS Šumperk.
Poznámka 1: náklady na jednotlivé akce byly kalkulovány na základě minulých zkušeností s obdobnými akcemi a
předpokládanou účastí členů SCD – KVS Šumperk.
Poznámka 2: náklady na jednotlivé akce jsou uvažovány pouze ve výši nákladů připadajících na členy SCD – KVS
Šumperk a jejich trenéry. Náklady na ostatní účastníky jednotlivých akci zde nejsou uvažovány.
Poznámka 3: dalšími zdroji financování budou vlastní zdroje KVS Šumperk a příspěvky jednotlivých členů SCD –
KVS Šumperk.
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8. Plán hodnocení projektu
V rámci závěrečné zprávy, která bude po skončení sezóny 2018 zpracována v souladu se Zadávací
dokumentací veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních
center dětí v orientačním běhu v roce 2018 a která bude Nadaci orientačního běhu předložena do
30. listopadu 2018, bude vyhodnocena úspěšnost projektu zejména z hlediska:
-

výsledků dosažených členy SCD – KVS Šumperk v roce 2018;

-

zisku licencí A/B členy SCD – KVS Šumperk v roce 2018;

-

umístění žákovského družstva KVS Šumperk v celoroční soutěži Mistrovství Hanácké oblasti
družstev žactva 2018;

-

působení členů SCD – KVS Šumperk v rámci oblastního výběru žactva při MČR oblastních výběrů
žactva 2018;

-

uspořádání akcí SCD – KVS Šumperk v roce 2018 a účasti členů SCD – KVS Šumperk na těchto
akcích.

Na zpracování závěrečné zprávy se budou podílet všichni trenéři uvedení v Příloze č. 3 tohoto projektu.

9. Předpokládaný další vývoj
I v dalších obdobích předpokládáme pokračování fungování SCD – KVS Šumperk. Vede nás k tomu
především fakt, že členové KVS Šumperk, kteří ještě kvůli věku neběhají kategorie DH12 a vyšší, tvoří
poměrně velkou skupinu (celkem 9 dětí ročníků 2008-2010), a tito mají potenciál SCD – KVS Šumperk
doplnit. Zároveň předpokládáme výkonnostní růst stávajících členů v roce 2018, jejich úspěšné
pokračování ve Sportovním centru mládeže v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk a
tedy i potvrzení opodstatněnosti SCD – KVS Šumperk.

V Šumperku dne 1. prosince 2017

Ing. Petr Turczer
řešitel projektu
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Příloha č. 1
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce 2018

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí
A, B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Jméno
Šánová Julie
Jordán Alexandr
Šána Robert
Štábl Patrik
Bláha Adam
Kroul Jiří
Opravil Vojtěch
Šperlich Jan
Štábl Adam
Tomanek Lukáš

Kategorie
D14
H12
H12
H12
H14
H14
H14
H14
H14
H14

Registrace
KSU0494
KSU0626
KSU0616
KSU0606
KSU0525
KSU0505
KSU0515
KSU0403
KSU0401
KSU0502

Ing. Petr Turczer

-1-

e-mail, telefon
j.sana@email.cz
radussej@seznam.cz
j.sana@email.cz
stabl@centrum.cz
danablahova@email.cz
josef.kroul@gmail.com
opravil.pavel@seznam.cz
milansperlich@seznam.cz
stabl@centrum.cz
m.tomankova75@gmail.com

Sportovní centra dětí orientačního běhu 2018

Příloha č. 2
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce 2018

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s jinou
licencí než je licence A, B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Jméno
Pattermanová Magdalena
Stryková Karolína
Heclová Marie
Knyplová Tereza
Konečná Julie
Skoumalová Petra
Mlček Vincenc
Ondráček Viktor
Polášek Vít
Šimek Adam

Kategorie
D12
D12
D14
D14
D14
D14
H12
H12
H14
H14

Registrace
KSU0660
KSU0656
KSU0454
KSU0464
KSU0550
KSU0484
KSU0700
KSU0600
KSU0402
KSU0500

Ing. Petr Turczer

-2-

e-mail, telefon
i.patterman@seznam.cz
vlastastrykova@seznam.cz
Hecl.Milos@seznam.cz
knypl@aktos.cz
maja.bludov@seznam.cz
peta.skoumalova@email.cz
janasle@seznam.cz
marondracek@seznam.cz
jana.polaskova@spk.cz
martin.simek@c-mail.cz

Sportovní centra dětí orientačního běhu 2018

Příloha č. 3
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce 2018

Jmenný seznam trenérů
Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Trenérská
licence

Petr Turczer
Zdeněk Janů st.
Jaromír Šrámek
Pavel Mátl
Milan Matoušek
Zdeněk Janů ml.
Daniel Tomanek

Oddílová
registrace
KSU7945
KSU5749
KSU5801
KSU6844
KSU6701
KSU9045
KSU7410

Ing. Petr Turczer
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e-mail, telefon
petr.turczer@bdo.cz
zdenek.janu@lenon.cz
srama@ksu.cz
kato@ksu.cz
mm.matus@seznam.cz
zed@ksu.cz
dano_tomanek@yahoo.com
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s., 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. 20 000 Kč.
V Šumperku dne 1. prosince 2017

Ing. Petr Turczer
předseda Klubu vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.

Závazek
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s., 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 při
Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce 2018. 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 Šumperku dne 1. prosince 2017

Ing. Petr Turczer
předseda Klubu vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
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Příloha č. 5

Prohlášení
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu vytrvalostních sportů Šumperk v roce
2018 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí A, B,
případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení
Hlavní cíle projektu
Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí
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
Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013
Královéhradeckého kraje“
Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu
Hodnocení projektu dle daných kriterií
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.
Informace o činnosti v médiích, na webu apod.
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 Šumperku dne 1. prosince 2017

Ing. Petr Turczer
řešitel 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 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
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s., Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
zastoupenou:
Ing. Petr Turczer, předseda výkonného výboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu:
2459665339/0800
IČO:
49589202
(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.

Čl. II
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Výše nadačního příspěvku
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet 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.
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 Šumperku dne…………..
Za příjemce: Ing. Petr Turczer

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
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Příloha č. 7

Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2018

Příloha č. 8

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 1.12.2017 v 11:53:26.
EPVid:W3HZyLkXAf3EdCjc4te8hw

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl L, vložka 2621

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
10. listopadu 1993
L 2621 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
495 89 202
Spolek
provozovat a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky
hájit zájmy sdružených členů uvnitř i navenek a napomáhat svou činností rozvoji
veřejného a sportovního života ve svém regionu

Název nejvyššího
valná hromada
orgánu:
výkonný výbor:
předseda výkonného
výboru:
Ing. PETR TURCZER, dat. nar. 10. srpna 1979
Revoluční 1686/14a, 787 01 Šumperk
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
místopředseda
výkonného výboru:
Ing. PAVEL PALONCÝ, dat. nar. 13. března 1963
Pražská 1063/8, 787 01 Šumperk
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
hospodář:
HELENA ŠVANCÁROVÁ, dat. nar. 18. února 1972
č.p. 835, 788 03 Nový Malín
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
tajemník:
Ing. MARTINA TOMANKOVÁ, dat. nar. 27. června 1975
Wolkerova 298/16, 787 01 Šumperk
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
hlavní trenér:
Ing. ZDENĚK JANŮ, dat. nar. 1. dubna 1957
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
trenér:
Ing. JAROMÍR ŠRÁMEK, dat. nar. 2. března 1958
Reissova 1500/15, 787 01 Šumperk
Údaje platné ke dni: 1. prosince 2017 06:25
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Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
trenér:

Počet členů:
Způsob jednání:

RADKA HABIGEROVÁ, dat. nar. 30. března 1995
č.p. 112, 788 04 Hrabišín
Den vzniku funkce: 12. prosince 2015
Den vzniku členství: 12. prosince 2015
7
Výkonný výbor zastupuje Klub ve všech záležitostech. Navenek zastupují Klub
předseda výboru nebo místopředseda výboru.

Údaje platné ke dni: 1. prosince 2017 06:25
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