
KUJCP01DYJL4

Formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jiho^cokého^ajg-

------------------------ ' ........ KFTA;ÍSKÝ~ýftAB

Údaje o žadateli

ÚS
Došlo:

15-02'2018 -sp.zn.

Název/jméno a příjmení: Jihočeská krajská organizace?(DUS-."*...
Přílohu .............w............... .............

Forma právní
osobnosti

(právnická-uveďte formu,

fyzická osoba):

spolek IČO: 709 23 400 DIČ:
datum

narození:

Bydliště fyzické osoby:

nebo

Sídlo právnické osoby:

Ulice: Skuherského

Číslo popisné,
orientační:

1478/14

Obec, PSČ:
České Budějovice, 370

01

datová
schránka:

e-mail: kratkv@ick.cuscz.cz

webová
stránka:

http://ick.cuscz.cz

Bankovní spojení: peněžní ústav: ČSOB číslo účtu: 262190035/0300

Žadatel je plátcem DPH NE

Kontaktní osoba

odpovědná za realizaci

projektu/akce:
Mgr. Zdeněk Krátký

Webová stránka: http://ick.cuscz.cz

Osoba oprávněná
jednat jménem

žadatele:

jméno a příjmení:

Adresa (sídlo, bydliště)

tel.: 602 456 618

JUDr. František Vavroch funkce:

Včelná,

předseda

e-mail: akvavroch@akvavroch.cz

Údaje o žadateli (je-li právnická osoba) dlě zákona č. 250/2QgpSk\, b rbzpočtových pravidlech územních rozpočtů

tel.: e-mail:
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osoby
s podílem v této 
PO:
jedná-li se o více 
než 2 osoby, 
uveďte ostatní 
osoby
v samostatné 
příloze

jméno a příjmení/ 
název:

forma právní 
osobnosti:

bydliště/sídlo:

výše podílu:

Uveďte v %
IČ: DIČ:

datum
narození:

jméno a příjmení/ 
název:

forma právní 
osobnosti:

bydliště/sídlo:

výše podílu:

Uveďte v %
IČ: DIČ:

datum
narození:

PO, v nichž má 
přímý podíl:
jedná-li se o více 
než 1 osobu, 
uveďte ostatní
v samostatné 
příloze

název:
forma právní 
osobnosti:

sídlo:

výše pod

Uveďte v

ílu:

'%
IČ: DIČ:

Údaje o zřizovateli (vyplňuji pouze příspěvkové or
í;.r-Tn> ;V.

Název:

Sídlo:
ulice
č.p., č. or. 
obec

PSČ:

IČO: DIČ:

číslo bankovního účtu zřizovatele:
(v případě příspěvkových organizací zňzovaných 
obcí, je dotace poskytována prostřednictvím 
zřizovatele na tento účet)

tel.: e-mail:

Údaje o akci/projektu/podporované činnosti, které je přědmětem^ádesti o dotaci

Název akce/projektu: Vytvoření databáze sportovních zařízení Jihočeského kraje

Termín zahájení realizace 
akce/projektu:

1.1. 2018
Termín předpokládaného 
ukončení akce/projektu:

31.12. 2018

Datum konání akce: Po celý rok 2018

Místo realizace: Území Jihočeského kraje

Kontaktní osoba 
odpovědná za realizaci 
projektu/akce/činnosti:

jméno a příjmení:

tel.: 603 271 269

Zdeněk Krátký

e-mail:

funkce: manažer

kratky@jck.cuscz.cz
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(pokud není shodná 
s osobou oprávněnou 
jednat jménem žadatele)

Celkové náklady na akci/ 
projekt:

500 000,- Kč

Požadovaná výše dotace: 270 000,- Kč

Podrobný popis akce/projektu (účel, na který má být dotace použita a odůvodnění žádosti):

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Českou unií sportu v oblasti vytváření, naplňováni a 
aktivního využití Registru sportovní infrastruktury na území Jihočeského kraje, pokračuje Jihočeská KO ČUS se 

sběrem dat potřebných pro vytvoření kompletní databáze sportovních zařízení Jihočeského kraje.

Cílem je vytvořit seznam sportovišť včetně vypovídajících fotografií, který umožní unikátní filtrování žádaných 
informací o sportovištích obsahujících mj. jejich vlastnickou a územní strukturu, odborně sportovní specifiku, 
rozměry, kvalitu, využitelnost, zázemí atd.

Během zadávání se objevují další skutečnosti, kterými se projekt zdokonaluje.

Rozpočet akce/projektu:

Bližší specifikace nákladů: Částka:

mzdové náklady - mzda a zákonné odvody 
zaměstnance na částečný úvazek, úhrada OSVČ a
DPP.

400 000,-

cestovné 80 000,-

počítačová technika 20 000,-

Celkem: 500 000,- Kč

Informace o předchozích poskytnutých podporách 
z rozpočtu kraje na stejný účel (nebo doposud 
nevyřízených žádostech o poskytnutí podpory):

V roce 2017 jsme obdrželi s rozpočtu Jihočeského kraje 
270 000,- Kč, které jsme využili na první část naplnění 
databáze sportovních zařízení, m.j. majetek ve 

vlastnictví Jihočeského kraje a fotbalová sportoviště.
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Žadatel současně čestně prohlašuje že,

a) má řádně vypořádané všechny závazky k Jihočeskému kraji, resp. nemá k Jihočeskému kraji
dluhy po lhůtě splatnosti,

b) řádně v předchozím období poskytnutou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc vypořádal a
vyúčtoval,

c) je bezúhonný, resp. jsou bezúhonné osoby, které za něj jednají (u právnických osob statutární
a obdobní zástupci). Za bezúhonného se žadatel považuje tehdy, pokud nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem jeho činnosti nebo
pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku a tehdy, pokud nebyl disciplinárně
potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,

d) neobdržel na stejný účel jiné peněžní prostředky kraje poskytnuté v některém vyhlášeném
dotačním programu (o tomto je povinen žadatel v žádosti informovat),

e) se nenachází v úpadku, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

f) se nenachází v likvidaci,
g) není proti jeho majetku vedena žádná exekuce.

Přílohy žádosti:
1) v případě, že je žadatelem spolek či ústav, je nutné k žádosti přiložit i kopii aktuálních stanov a zápisu o volbě
statutárního zástupce žadatele
2) doklad o existenci bankovního účtu

V Českých Budějovicích dne 15. února 2018
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