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NÁVRH USN. ZM/N 3427
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
   o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního

města Jablonec nad Nisou pro T.J. HC Jablonec nad Nisou,
Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, ve
výši 300 000,- Kč na projekt „JHS (Jablonec Hockey System)",
dle důvodové zprávy.

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev.
č. SD/2022/0303 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou
a T.J. HC Jablonec nad Nisou, Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 64668495, v předloženém znění.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou předkládáme na dnešní jednání 

návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace, o kterou formou žádosti o 
individuální dotaci z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou 

požádala T. J. HC Jablonec nad Nisou, z. s. (IČO 64668495). 
 
Dne 30. 3. 2022 byla podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu SMJN ve 

výši 300.000 Kč na projekt s názvem „JHS (Jablonec Hockey System) – 
koncepce pro rozvoj mládeže v T. J. HC Jablonec nad Nisou, z. s.“  

 
Dle žádosti je JHS inovativním komplexním systémem rozvoje hokejového 
hráče od dětství po dospělost prostřednictvím specifických tréninkových 

metod poskytovaných hokejovým klubem napříč všemi mládežnickými 
kategoriemi bezplatně. Žádost o dotaci včetně podrobného popisu JHS je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

 
Individuální dotace je požadována na trenérské a manažerské služby 

související s projektem.  
 
Žádost byla projednána na zasedání Komise pro sport a tělovýchovu RM dne 

25. 4. 2022, která doporučuje usnesením č. 4/2022 vyhovět žádosti T. J. HC 
Jablonec nad Nisou, z. s. 
 

Žádost byla projednána Výborem finančním dne 9. 5. 2022, který doporučuje 
usnesením č. FV/23/2022 vyhovět žádosti T. J. HC Jablonec nad Nisou, z. s. 

 
Žádost je předložena na jednání Rady města dne 19. 5. 2022.  
 

Žádost o poskytnutí dotace splňuje náležitosti, uvedené v § 10a odst. (3) zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a žadatel k 30. 3. 2022 nedluží městu nebo jím zřízeným 
organizacím a založeným společnostem finanční prostředky. 
 

Přílohou č. 2 je Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou.  
 

 
Potřebné finanční prostředky budou převedeny rozpočtovým opatřením 

z rezervy města do rozpočtu humanitního odboru (součást materiálu 
k rozpočtovým opatřením). 
 

 
 



ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO 
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Název / jméno žadatele
(přesný název dle registrace, u
fyzické osoby datum narození)

T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ 64668495 Právní forma spolek
Číslo a datum registrace 
právní subjektivity L 2374 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 21. června 1996

Sídlo/adresa žadatele
Ulice Sadová Č. orient./pop. 4646/2
Obec Jablonec nad Nisou PSČ [46601

Kontaktní údaje Telefon 777 955 335 E-mail info@hcvlci.cz
WWW stránky www.hcvlci.cz
Bankovní spojení (č. účtu) 1306880287/0100 Banka Komerční banka, a.s.

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

Jméno
Funkce, pc

Pavel Klámrt
>př. jiný právní důvod zastoupení | prezident

Telefon 777 955 335 E-mail linfo@hcvlci.cz
Identifikace osob s podílem v 
osobě žadatele ** nejsou

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

nejsou

Zaměření činnosti žadatele Pravidelná sportovní činnost především mládeže do 18 let (lední hokej). Mládežnické týmy 
hrají soutěže řízené ČSLH. Členská základna dětí do 18 let v našem klubu v roce 2021 čítala 
zhruba 290 sportovců, z toho jich bylo 196 registrováno v soutěžích ČSLH.

INFORMACE O DOTACI

Název projektu/činnosti JHS (Jablonec Hockey System) - koncepce pro rozvoj mládeže v T.J. HC Jablonec nad 
Nisou, z.s.

Požadovaná výše dotace 300 000,- Kč

Oblast, na kterou je 
dotace požadována

□ sport a tělovýchova —rr prevence kriminality

□ kultura □ protidrogová prevence

□ výchova a vzdělávání □ podpora rodin

□ sociální péče a zdravotnictví □ reprezentace města

□ životní prostředí □ posílení kontaktu s partnerskými městy

|_| ostatní - uveďte:

Účel použití dotace (popis 
projektu, činnosti)

Finanční podpora inovativního komplexního systému rozvoje dítěte (JHS - Jablonec Hockey 
System) od momentu, kdy přijde ve 4-6 letech do klubu a začne se učit bruslit, absolvuje 

všechny věkové kategorie mládeže, až po přechod do seniorského hokeje. Zajištěni JHS po 
technické, edukativní (vzdělávací a rozvojové materiály), manažerská a marketingová činnost 
(vedeni, organizace, realizace a propagace projektu), personální činnost (trenéři - skills coach 
drills, powerskating, apod.). JHS se skládá z části na ledě (on-ice training) mimo led (off-ice 

training).

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu 1.1.2022-31.12. 2022

Místo realizace Jablonec nad Nisou (území ČR)

Cílová skupina děti a mládež do 18 let

Odůvodnění žádosti
Finanční podpora systému výchovy a komplexního rozvoje dětí a mládeže ve 

výkonnostním klubu ledního hokeje. JHS je poskytován napříč všemi mládežnickými 
kategoriemi T. J. HC bezplatně.

Osoba odpovědná za realizaci 
projektu/činnosti

Jméno Pavel Klámrt
Telefon 777 955 335 |E-mail I info@hcvlci.cz

* platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou
** uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu
*** uveďte další subjekty, které žadatel spoluvlastni, a výši vlastnického podílu
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ROZPOČET POŽADOVANÉ DOTACE 
(Vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

1. Předpokládané NÁKLADY celkem 500 000,00
1.1 neinvestiční 500 000,00

1 1 1 Materiál (tréninkové a rozvojové pomůcky a vybavení, vzdělávací a rozvojové materiály, apod.)

1.1.2 Energie
1 1.3 Služby (trenérské a manažerské služby /skills coach drills; powerskatmg, managermg projektu JHS, apod./; 
metodika, vzdělávací a edukační činnost/školení, semináře, apod./) 500 000,00
1.1.4 Osobní náklady
1.1.5 Ostatní (specifikujte)

1.2 investiční
2. Předpokládané ZDROJE financování nákladů 500 000,00

2.1 vlastní zdroje žadatele (vklad T J HC Jablonec) 200 000,00
2.2 dotace požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 300 000,00
2 3 další veřejné zdroje financování - uveďte vždy konkrétního poskytovatele 0.00

2.3.1 ministerstva
2.3.2 ostatní rezorty státní správy

2.3.3 jiné obce
2.3.4 fondy EU
2.3.5 kraj
2.3.6 sponzorské dary
2.3.7 nadace

2.4 jiné zdroje

PŘÍLOHY:

Zaškrtněte k žádosti fvzickv přiložené přílohy

Info leták a brožura k projektu JHS

□ Kopie dokladu o přiděleni identifikačního čísla - pouze OSVČ

□ Úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů - Výpis nesmi být starší tři 
měsíců přede dnem podáni žádosti - netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 výše zmíněného zákona

□ Kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků

□ Kopie dokladu opravňující osobu (statutárního zástupce) jednat jménem žadatele (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného 
rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů)

□ Osoba zastupující osobu žadatele předloží doklad opravňující ji zastupovat

0 Potvrzení o bezdlužnosti vůči SMJM (formulář)

Ostatní přílohy:

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

se seznámil se Zásadami pro poskytováni dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 
Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro 
nedostatek majetku nebo není v likvidaci,

proti němu není vedeno exekuční řízení,

žadatel o poskytnutí dotace svým podpisem souhlasí s tím, že správce daně může sdělit poskytovateli 
skutečnost, zda je či není dlužníkem na odvodech nebo penále, uložených za porušeni rozpočtové kázně, v 
předchozích letech,
bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou o všech 
změnách údajů uvedených v této žádosti,

údaje jim uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V Jablonci nad Nisou dne 29.03.2022 Podpis ža&Aé^JA®W™ U,z.s
(razítko, p

' . SADOVÁ 2 

zíWJWonec NAD NISOU

TEL.+FAX: 483 310 242

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a l<feroíňfolóSil^ěl£íl^fi^^ předloží 

pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není 
aktuální nebo jim skončila platnost.
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Moderní inovativní hokejový systém
JHS je inovativní systém pro rozvoj hráčů, který vychází z nemodernějších hokejových koncepcí, jako je 
americká „ADM - american development model", švédská „Svensk Ishockey strategie 2017-2022" a 
finská „Suomalaisen jáákiekon strategia".

V systému JHS je zahrnuto vždy to nejlepší, co jednotlivé modely nabízejí. Ve spolupráci s odborníky, 
trenéry a hráči s mezinárodními hokejovými zkušenostmi se nám podařilo vytvořit jedinečný hokejový 
systém, který zajišťuje komplexní rozvoj hráče od chvíle, kdy přijde do klubu a začne se učit bruslit až po 
dospělého hokejistu.

"NEVYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

DĚLÁME HOKEJ!"
22 500 minut ve hře

10 800 hodin práce s hráčem

3 600 hodin on-ice tréninku



1. Diagnostika

) TRÉNINK2

4. Analýza
3. Zápas

Pro pTípravu hráčů využíváme nejmodernější 
tréninkové metody. Naším cílem je vychovat z 
hráčů komplexní hokejisty se širokým 
portfoliem dovedností a technik, které musí 
umět hráči v nejvyšších hokejových soutěžích.

V práci s mladými talenty je důležitá každá 
složka přípravy. Připravujeme pro hráče 
optimálně nastavený program, který zajistí 
jejich komplexní a kvalitní rozvoj!

) DIAGNOSTIKA
Každého hráče pravidelně podrobujeme 
fyzickému, mentálnímu, biomedicínskému a 
sportovnímu testování. Následně za pomoci 
získaných dat připravujeme tréninky, aby co 
nejvíce odpovídaly potřebám hráčů. Trénujeme 
dle podložených dat, ne domněnek.

5. Kompenzace, 
regenerace 2. Trénink



ON-ICE TRAINING
TRÉNINK NA LEDĚ

EMOČNÉ-KOGNITIVNl trénink
U nejmenších hráčů využíváme emočně 
kognitivního tréninku pro rozvoj motorických 
dovedností, herního myšleni a přirozenosti. 
Hráče vedeme tak, aby sami hledali řešení 
situací, které na ledě nastanou. Takto získané 
zkušenosti jsou nejlepším základem pro jejich 
budoucí výkony.

DOVEDNOSTNÍ TRÉNINK
V žákovských kategoriích klademe velký důraz 
na rozvoj herních dovedností. Netrénujeme je 
izolovaně. Hokej je komplexním pohybem, a tak 
dovednosti učíme jako pohyb. Vytváříme herní 
situace a tréninková cvičeni pro hráče tak, aby 
byl maximalizován přenos do zápasu.

TAKTICKY-VÝKONNOSTNÍ TRÉNINK
V dorostu a juniorech hráčům nabízíme konkrétní 
řešení herních situací, která jsou pro moderní 
hokej specifická, aby hráči byli připraveni na 
vrcholový hokej a hráli moderním stylem. V této 
fázi klademe hlavní důraz na provedení všech 
cvičení, prvků a dovedností, které se v průběhu 
let naučili v maximální intenzitě.



DRYLAND TRAINING
TRÉNINK NA SUCHU

MOTORICKÝ TRÉNINK

FUNKČNÍ TRÉNINK

SILOVÝ SPECIFICKY TRÉNINK
Starší hráči získávají maximální sílu a kondici 
tak, aby byli stoprocentně připraveni na svůj 
sportovní výkon. Provádíme cvičení, která jsou 
specifická pro jejich pohyb na ledě a trénujeme 
svaly, které hráči během herního výkonu zapojují 
V rámci kompenzačního tréninku sledujeme 
disbalance, které se tvoří a vyvažujeme je.

U nejmenších hráčů rozvíjíme především jejich 
motorické všesportovní dovednosti. Ty tvoří 
potřebný základ pro další sportovní přípravu. Učí 
se základy gymnastiky, atletiky, práce s tělem a 
základy úpolových sportů, které jsou pro hokej 
důležité z hlediska zpevnění hlubokého 
stabilizačního svalstva a rozvoje síly.

U žáků rozvíjíme v rámci silového funkčního 
tréninku a tréninku s vlastní vahou silové 
dovednosti specifické pro hokej. Klademe důraz 
na sílu dolních končetin, která je často 
podceňována, přestože je pro špičkové hokejisty 
velmi důležitá. Dále se zaměřujeme také na 
trénink HSS. rozvoj kondice a mobility svalstva.



ZAPAS
V rámci zápasů pro každého hráče hledáme to nejlepší zápasové 
vytížení (ice-time) tak jako ve Finsku, Švédsku, kde mladí hráči 
aktivně stráviv zápasech velké množství času. Do kategorie 
mladších žáků hrajeme zápasy na dvě pětky, tak aby hráči byli co 
nejvíce herně vytíženi a zažívali velké množství klíčových situací, 
které jsou pro jejich hokejový rozvoj důležité. Ve starších 
kategoriích klademe důraz na to, aby hráči hráli v extrémní 
intenzitě, protože víme, že českým hráčům nejvíce chybí herní 
aktivita a hokejová kreativita v rychlosti. Aktivní soutěžní hraní 
velmi přispívá k celkovému rozvoji a zvládání chování na ledě. 
Počet hokejových situací, které za svoji kariéru hráči absolvují, je 
předurčuje k tomu, jak úspěšní budou.

ANALÝZA A VYHODNOCENI
Výkonnost a dovednosti hráčů pravidelně analyzujeme, 

abychom zjistili, jak reagují na tréninkový program, kterým 
prochází. Ať už se jedná o výstupy z tréninkových jednotek nebo 

zápasové analýzy výkonů hráčů a týmu. Náš propracovaný 
unikátní informační systém nám pomáhá vyhodnocovat 

výkonnost hráčů a dává trenérům důležitou zpětnou vazbu.

KOMPENZACE A REGENERACE
Do tréninkových procesů zapojujeme vždy 
kompenzační cvičení, abychom předešli 
sportovním zraněním. Učíme hráče pečovat o své 
tělo tak, aby se sport pro ně stal zdravým 
pohybem, aby dokázali ve volném čase 
dostatečně zregenerovat namáhané svaly.



MENTORING & 
MENTÁLNÍ KOUČINK

Klub se věnuje hráčům rovněž v rámci osobnostního rozvoje. S trenéry a 
psychology analyzujeme hráče z hlediska jejich mentálního stavu a pracujeme 
s nimi v rámci individuálních i týmových pohovorů, kde s hráči se snažíme 
rozebírat mentální nastavení a snažíme se hráče vést metodou koučinku, aby 
si dokázali najít svá řešení a zvládli řešení situací, které v rámci hokeje, ale 
i mimo něj zažívají.

POZITIVNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKLAD PRO DOBRÝ ROZVOJ
V rámci klubu budujeme pozitivní a přátelské prostředí. Dbáme na 
dobrou klubovou atmosféru. Kvalitní prostředí formuje charakter 
našich hráčů, a to je pro nás prioritou. Je pro nás důležité, aby 
hráči tvořili pevný a soudržný tým. V nejnižších kategoriích 
nevytváříme umělou konkurenci. Chceme, aby hraní nejmladší 
hráče bavilo, proto využíváme formu zábavných tréninků

NHL SKILLS PROGRAM
Program nadstandardně doplňuje rozvoj a nácvik potřebných 
hokejových dovedností. 6x za sezónu jsou pro hráče žákovských 
kategorií a dorostu organizovány skills kempy. S hráči pracuje 
zkušený tým trenérů pod vedením hlavního skills coache 
mládeže se zkušenostmi z NHL. V rámci kempů mají hráči 
zajištěný celodenní program včetně tréninku na ledě (on-ice), 
suchých (dryland) tréninků a stravování.

DEVELOPMENT KEMP
Pro každý tým je před začátkem hokejové sezóny, obdobně 
jako v NHL, pořádán týdenní kemp. V rámci kempu je pro 
hráče připraven celodenní velmi intenzivní tréninkový 
program. Trenéři věnují maximální pozornost výkonnosti a 
dovednostem hráčů. Hlavním cílem je kvalitně připravit hráče 
pro nadcházející sezónu.



KVALITNÍ TRÉNINKOVÉ ZÁZEMÍ
K tréninku využíváme ledovou plochu v areálu hokejové haly v Jablonci 
nad Nisou a sportoviště v jejím dosahu. Na stadionu mají hráči k 
dispozici veškeré zázemí, které je pro kvalitní rozvoj hráče potřebné. 
Šatny se sociálním zázemím, ve starších kategoriích vybavené 
obrazovkami pro videoanalýzu. Vybavená funkční tělocvična a 
posilovna, místnosti pro týmové a individuální meetingy, učebna, 
regenerační linka se saunou, výřivkou a masážními stoly. V technické 
místnosti equipment manažer pomůže hráčům s jakýmkoliv problémem 
s výstrojí. Brusle brousí vyškolený odborník na profesionální švédské 
brusce ProSharp AS 1001. S hráči konzultujeme nastavení žlábku a 
ostatních parametrů broušení dle jejich stylu pro dosažení optimálního 
skluzu na ledě.

SKVĚLÝ TRENÉRSKÝ TÝM
Trenérský tým tvoří zkušení kvalifikovaní trenéři. V každé kategorii 
působí vedoucí trenér, který zodpovídá za svůj úsek. Jedná se o 
trenéry, kteří mají zkušenosti s velkým dospělým hokejem. Metodik a 
šéftrenér mládeže vede metodicky celý tréninkový proces. Hlavní skills 
coach mládeže se zkušenostmi z NHL připravuje pro hráče skills 
program. Kondiční trenér mládeže má na starosti suchý-dryland 
trénink. Specializovaní trenéři pracují s brankáři. V klubu pomáhá velké 
množství asistentů. Naši trenéři jsou lidé, kteří vědí, co moderní hokej 
potřebuje a co je pro hráče důležité. Mají kvalitní licencované 
trenérské vzdělání v rámci české i zahraniční trenérské školy.

HRAJ & STUDUJ
HRAJ & STUDUJ je projekt, který spojuje sport s výukou. 
Účastníci projektu zdokonalují svoji dovednost v konverzaci v 
anglickém jazyce s naším zkušeným lektorem na témata 
týkající se hokeje a celkově sportu.

VMK Libereckého kraje
Organizujeme výběry malých klubů, aby naši nejlepší hráči 
měli příležitost se potkat s nejlepšími hráči ostatních klubů a 
porovnat své dovednosti. Tuto akci organizujeme v rámci 
Libereckého kraje jako náš unikátní projekt.

TRÉNINKU
Etrenink je inovativní aplikace pro individuální práci s hráčem 
za pomoci pokročilých algoritmů. V aplikaci se neustále 
analyzují data o hráči a připravuje se dle nich individuální 
trénink. Naši hráči do ní mají exkluzivní přístup.



HC VLCI JABLONEC
www.jhs.hcvlci.cz 

www.hcvlci.cz

© T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s.
Email: info@hcvlci.cz



S JABLONEC H EJ
SYSTEM

Inovativní systém pro rozvoj hráčů vycházející z nejmodernějších
hokejových koncepcí.

22 500 minut 
HERNÍHO ČASU

10 800 HODIN
PRÁCESHRÁČEM

3 600 HODIN
ON-ICE TRÉNINKU

+ MODERNÍ ON-ICE TRÉNINK

+ NHL SKILLS PROGRAM A DEVELOPMENT KEMP

+ KVALITNÍ DRYLAND - SUCHÝ TRÉNINK

+ VYSOKÝ ICETIME VE HŘE

+ INOVATIVNÍ TRÉNINKOVÉ METODY

+ POKROČILÁ DIAGNOSTIKA HRÁČŮ

+ MENTORING A MENTÁLNÍ KOUČINK

+ ANALÝZA VÝKONNOSTI A TRÉNINKU

+ KOMPENZACE A REGENERACE

+ DOBRÉ ZÁZEMÍ PRO TRÉNINK

+ LIFE-SKILLS, OSOBNÍ ROZVOJ

+ NÁVAZNOST NA SENIORSKÝ HOKEJ

03.

NEVYPRÁVÍME PŘÍBĚHY 
DĚLÁME HOKEJ!"



Tento výpis elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM" dne 29.3.2022 v 15:34:35. EPVid:nXP0llmnv/m9yCIZLpgslA

Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené 
Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl L, vložka 2374
Spisová značka: L 2374 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:
Identifikační číslo:

T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 
646 68 495

Skuteční majitelé:
Skutečný majitel: automaticky propsáno

PAVEL KLÁMRT, dat. nar. 23. února 1976, r.č, 760223/4222
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Lípová 3525/8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena ve statutárním orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
9. května 2019

zapsáno 1. června 2021

Údaje platné ke dni: 29. března 2022 03:46 1/1



Potvrzení - závazky k statutárnímu městu Jablonec nad Nisou

Toto potvrzení si žadatel nechá potvrdit na odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou, 
oddělení rozpočtu a poplatků (I. patro budovy radnice, č. dveří 110).

Jméno a příjmení fyzické 
osoby nebo název právnické 

osoby
Datum 

narození/IC Bydliště / Sídlo

T.J. HC Jablonec nad Nisou, 
z.s.

64668495 Sadová 4646/2, Jablonec nad Nisou 46601

Potvrzení odboru ekonomiky MM Jablonec nad Nisou, oddělení rozpočtu a poplatků:

Potvrzujeme, že výše uvedená osoba má?* 
Jablonec nad Nisou.

ý^nemá^ýnesplněné závazky vůči statutárnímu městu

Datum, razítko, podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA
Jablonec nad Niso

- odbor ekonomiky -/U

* nehodící se škrtněte
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Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

 
ev. č. MMJN: SD/2022/0303 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a Mgr. Miroslavou 
Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 

se sídlem: Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou  

zastoupený: Pavlem Klámrtem, prezidentem  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 1306880287/0100 

IČ: 64668495 
registrovaný: Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová 

značka L 2374 
 
dále jen "příjemce" 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

 

I. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro rok 2022 v její celkové výši 300 000,- Kč (slovy 
třistatisíckorun českých), a to na základě žádosti o individuální dotaci ze dne 30. 3. 2022 (dále jen 
„Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec 
nad Nisou na Projekt: 

„JHS (Jablonec Hockey Systém) – koncepce pro rozvoj mládeže v T. J. HC Jablonec nad 
Nisou z.s.“ 

  
3. Příjemce se zavazuje použít dotaci: 

- pouze za účelem realizace Projektu: „JHS (Jablonec Hockey Systém) – koncepce pro rozvoj 
mládeže v T. J. HC Jablonec nad Nisou z. s.“).  

- účel čerpání dotace: trenérské a manažerské služby – skills coach drills; powerskating; 
management projektu JHS; metodika; vzdělávací a edukační činnost – školení; semináře. 

- termín realizace Projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. 
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4. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti a uskutečnit 
závazky vyplývající z účelu stanoveného v čl. I. odst. 3 této smlouvy, jakož i splnit veškeré další 
podmínky vyplývající z této smlouvy.  

5. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bezhotovostní formou na účet příjemce do 30 dnů od 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace (ve výjimečných případech v hotovosti). 

6. V případě, že poskytovatel z jakýchkoli důvodů nebude schopen předmětnou dotaci dle této 
smlouvy příjemci vyplatit, sdělí příjemci písemně náhradní termín vyplacení dotace. 

 

II. Základní ustanovení 
 

1. Dotace dle čl. I. odst. 1 této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeným v čl. I. odst. 3 
této smlouvy. Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů Projektu dle 
čl. I této smlouvy. 

2. Dotace na příslušný kalendářní rok je poskytována příjemci až po řádném vyúčtování dotace 
poskytnuté v předchozím kalendářním roce, pokud taková byla příjemci poskytnuta. 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

III. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování dotace 
 

1.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 31. 12. 2022. Prostředky nelze převádět do 
následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada způsobilých výdajů vzniklých při realizaci 
Projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné 
oprávněné právnické či fyzické osoby. Způsobilými výdaji se rozumí celkové výdaje Projektu, tj. 
výdaje hrazené z dotace a další případné výdaje Projektu hrazené z jiných zdrojů, pokud dále touto 
smlouvou anebo Dotačním programem není stanoveno jinak. Daň z přidané hodnoty (DPH) je 
považována za způsobilý výdaj v případě, kdy příjemce není plátcem DPH resp. nemůže uplatnit 
v souvislosti s realizací Projektu dle čl. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu.  

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. ledna 2023 písemně poskytovateli doložit úplné 
vyúčtování poskytnuté účelové neinvestiční dotace podle této smlouvy. Vyúčtování předloží na 
formuláři „Závěrečná hodnotící zpráva“ (vzor je přílohou smlouvy) Magistrátu města Jablonec nad 
Nisou. 

3. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků je příjemce povinen vést 
samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci. Obsahem této evidence musí zejména být přehled 
o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních 
prostředků do rozpočtu poskytovatele (dále jen „finanční vypořádání dotace“). 

4. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví v platném znění a dále dle smluvní dohody příjemce se statutárním městem 
Jablonec nad Nisou: 

4.1.  Předložené účetní doklady musí splňovat náležitosti vymezené v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
Dále je příjemce dotace povinen uvést viditelně a trvale na originálech účetních dokladů, že 
částka je "úplně/částečně čerpána z dotace města Jablonec nad Nisou, a to ve výši xxx Kč 
a z ostatních zdrojů ve výši yyy Kč“. Toto označení provede příjemce dotace nejpozději do 
termínu stanoveného pro předložení vyúčtování. 

4.2.  Za účetní doklady, kterými prokazuje příjemce dotace výdaje hrazené z dotace, a to i s 
případnými přílohami (pokud na ně odkazují), jsou považovány zejména: 

− zjednodušené daňové doklady (paragon) a výdajové pokladní doklady, 

− přijaté dodavatelské faktury a výpisy z bankových účtů dokládající jejich úhradu či výdajové 
pokladní doklady, 

− cestovní příkazy vyplněné dle zákona č. 262/2006 Sb., doplněné o vnitřní směrnice o hrazení 
nákladů za služební cesty osobním automobilem, jízdními doklady, knihami jízd, 

− mzdové sestavy, mzdové listy jednotlivých zaměstnanců (při zachování ochrany osobních 
údajů) doložené bankovním výpisem s vyznačením konkrétních odchozích plateb, 

− přehledy hrazených plateb za sociální a zdravotní pojištění doložené bankovním výpisem 
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s vyznačením konkrétních odchozích plateb, 

− nájemní smlouvy, splátkové kalendáře záloh na energie, pojistné smlouvy atp., doplněné 
dodavatelskými fakturami a bankovním výpisem s vyznačením konkrétních odchozích 
plateb, 

− další doklady dokládající výdaje hrazené z dotace např. Smlouvy o dílo, pracovní smlouvy, 
dohody o provedení práce konané mimo pracovní poměr k Projektu apod. 

Veškeré doklady musí být čitelné, okopírované doklady nesmí překrývat údaje potřebné pro 
kontrolu. 
4.3.  Způsobilé výdaje Projektu musí vzniknout v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  

4.4.  Příjemce nesmí převést dotaci (či její část) na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se 
nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací Projektu. Na výzvu poskytovatele je 
příjemce povinen písemně doložit identifikační údaje subjektů podílejících se na realizaci 
předmětného Projektu. 

4.5.  Pokud příjemce uhradil, či jen částečně uhradil, z předmětné dotace drobný dlouhodobý 
majetek, má povinnost tento majetek vést ve svých inventarizačních seznamech majetku.  

4.6.  Pokud příjemce uhradil z předmětné dotace zálohy na energie (tzn. voda, el. energie,  
ve vyšší míře, než jaká je uvedena v konkrétním vyúčtování těchto plateb, vrátí rozdíl úhrad (tzn. 
přeplatek) poskytovateli dotace, a to i v případě, že vyúčtování dotace již bylo za dané období 
uzavřeno. Tuto vzniklou nevyčerpanou dotaci zašle příjemci s průvodním dopisem na účet 
statutárního města Jablonec nad Nisou. 

4.7.  Příjemce, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace, je 
povinen vrátit nedočerpanou část dotace, případně poplatky z prodlení do 15. února roku 
následujícího po kalendářním roce pro který je dotace poskytnuta. Nevyčerpané finanční 
prostředky příjemce vrátí s průvodním dopisem na účet statutárního města Jablonce nad Nisou. 

Za nevyčerpanou (nedočerpanou) část dotace se považuje i ta část dotace, ke které nedoložil 
příjemce relevantní účetní doklady dle čl. III odst. 4.2. popř. předložil doklady v rozporu se 
stanoveným účelem čerpání dotace dle čl. I. odst. 3. této smlouvy. 

4.8.  Příjemce je povinen vrátit (uhradit) nevyčerpanou část dotace či poplatky z prodlení na 
bankovní účet poskytovatele č.121451/0100 (úhrada do 31. 12. 2022) nebo č. 19-121451/0100 
(úhrada po 31. 12. 2022), vedený u Komerční banky a.s., jako variabilní symbol platby uvést číslo 
smlouvy. 

5. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli všechny významné změny související s podpořeným 
Projektem, případně s jeho osobou, zejména změny oproti údajům uvedeným v předložené Žádosti 
a této smlouvě, a to bez zbytečného odkladu - nejpozději však do 10 dnů od účinnosti předmětné 
změny. 

6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele 
nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce neprodleně povinen oznámit poskytovateli 
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či 
splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k 
věci, na niž se dotace poskytuje. 

7. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více 
samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontaktovat 
poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto 
skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit 
nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že 
v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné realizovat Projekt, na který byla poskytnuta 
dotace, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do 
zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do stanovených lhůt poskytnutou dotaci, stávají 
se prostředky dotace zadrženými ve smyslu ust. § 22 a násl. zák. č. 250/2000 Sb., a bude tak 
následně postupováno dle tohoto zákona.  

8. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého jména 
poskytovatele a Projekt realizovat v souladu s právními předpisy. 
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9. Příjemce je povinen prokázat finanční spoluúčast ve výši minimálně 20 % z poskytnuté účelové 
investiční dotace podle této smlouvy. 
10. Příjemce se zavazuje poskytovat služby v rámci JHS napříč všemi mládežnickými kategoriemi 
bezplatně.  
11. Příjemce je povinen zajistit informování všech členů mládežnických kategorií a jejich zákonných 
zástupců o tom, že daný projekt je realizován za podpory SMJN a služby v rámci projektu jsou 
poskytovány členům mládežnických kategorií bezplatně. Na internetových stránkách projektu a 
jiných propagačních materiálech souvisejících s projektem, na který byla poskytnuta dotace dle této 
Smlouvy, je Příjemce povinen uvádět logo poskytovatele a větu tento projekt je spolufinancován 
SMJN; příjemce je povinen doložit poskytovateli splnění povinnosti podle tohoto odstavce v rámci 
předloženého vyúčtování. 
 

IV. Kontrola dotace 
 

1. Příjemce je povinen dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů umožnit poskytovateli (resp. jeho k tomu příslušným orgánům) kontrolu 
hospodaření příjemce a dodržování účelu a podmínek, za kterých byla dotace příjemci poskytnuta 
a čerpána.   

2. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání po dobu realizace Projektu a následně 
veškerou potřebnou dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné 
skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy, a to 
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2. písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 

V. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy 
 
1. Pokud příjemce dotace, poskytnuté dle této smlouvy, nesplní povinnosti uvedené v čl. III. a IV. 
této smlouvy, mohou být všechny další Žádosti příjemce o poskytnutí dotace vyřazeny resp. dalším 
žádostem nevyhověno. 

2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, a to v případě pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení 
dotace nebo její části dobrovolně na výzvu poskytovatele. 
3. Za nedodržení níže uvedených podmínek stanovených v této smlouvě se uloží nižší odvod a to 
v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě do 20 dnů od prokazatelně doručené výzvy 
k jejich provedení. 

3.1. za nesplnění povinnosti příjemce vrátit nevyčerpanou resp. neprofinancovanou část 
poskytnuté dotace (finančních prostředků) v termínu dle čl. III, odst. 4.8 této smlouvy bude 
stanoven odvod ve výši uvedené níže v tabulce 
 

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace 

21 – 30 kalendářních dnů vč. 5 % 

31 – 40 kalendářních dnů vč. 10 % 

 
3.2. za porušení povinnosti příjemce doložit úplné finanční vypořádání v termínu vyúčtování dle 
čl. III. odst. 2 této smlouvy, bude stanoven v závislosti na lhůtě doplnění chybějících dokladů 
odvod ve výši uvedené níže v tabulce 
 

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace 
21 – 30 kalendářních dnů vč. 3 % 
31 – 40 kalendářních dnů vč. 5 % 
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3.3. za porušení povinnosti příjemce doložit finanční vypořádání v termínu vyúčtování dle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy, bude stanoven odvod ve výši uvedené níže v tabulce 
 
 

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace 
21 – 30 kalendářních dnů vč. 5 % 
31 – 40 kalendářních dnů vč. 10 % 

 
3.4. Za nesplnění povinnosti příjemce neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu, 
informovat poskytovatele o změnách dle čl. III odst. 5 této smlouvy bude stanoven odvod ve výši 
2 % z poskytnuté dotace. 
 
3.5. Za nesplnění povinnosti příjemce vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 
odst. 3. této smlouvy v případě, že poskytnutá dotace byla využita v souladu s účelem Projektu 
a její využití je prokázáno, bude stanoven odvod ve výši 3 % z poskytnuté dotace.  

4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na účet poskytovatele, případně může být částka za porušení závazků řešena 
poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou dotaci ze svého rozpočtu, event. oběma 
způsoby. 

5. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran 
anebo písemnou výpovědí. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 zák. č. 
500/2004 Sb., správního řádu, písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení této 
smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních stran. 

6. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy anebo Dotačního programu, je 
poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Závažným porušením se zejména rozumí: 

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou 
anebo Dotačním programem, 
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,  
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy. 

7. V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí je příjemce dotace povinen provést vyúčtování 
dotace a vrátit na bankovní účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace poskytnuté mu dle čl. I. 
odst. 2 této smlouvy, a to do 30 dnů po uplynutí výpovědní lhůty. 
 

8. Pokud v době plnění smlouvy dojde z jakýchkoliv důvodů k ukončení realizace Projektu, či k jiným 
závažným změnám oproti skutečnostem uváděným v Žádosti, je příjemce povinen provést 
vyúčtování dotace a vrátit na účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace, a to buď do 30 dnů od 
ukončení Projektu nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení ze strany 
poskytovatele v případě jiných závažných změn.  
 

VI. Zvláštní ujednání 

1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména či názvu, adresy (sídla), názvu akce, 
účelem čerpání dotace a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních 
právních předpisech, a to na webových stránkách určených poskytovatelem. Příjemce bere na 
vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího 
podpisu. 

2. Příjemce svým podpisem souhlasí s tím, že správce daně může sdělit poskytovateli dotace, zda 
je příjemce dlužníkem na odvodu za porušení rozpočtové kázně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový 
řád). Tento souhlas se vydává pouze pro účely poskytnutí dotace z rozpočtu města. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 

4. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se tak na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5. V případě neplnění povinností z této smlouvy pro příjemce vyplývající má poskytovatel právo 
odstoupit od této smlouvy. 
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VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel dotace 
obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají 
stejnou právní relevanci. 
2. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet 
(http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí 
zákonnou povinnost zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem, zejména pak zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením  
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k právnímu jednání podle této smlouvy jménem 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Jablonce nad Nisou. 

7. Příjemce prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v Žádosti, této smlouvě, jakož i v 
souvisejících přílohách a podkladech jsou správné a pravdivé a v souladu se Zásadami a 
příslušnými předpisy. 

8. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci Projektu je 
poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, finančních 
darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele. 

9. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem 
a v této smlouvě uvedenými podmínkami. 
  

 

V Jablonci nad Nisou dne:     V Jablonci nad Nisou dne:  

 
 

za poskytovatele:      za příjemce: 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 
         
 

         
…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/portal/
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Příloha: 

 

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA                                                                                                              
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

(Individuální dotace)                                                     

za rok 
2022 

Datum přijetí: PID:     
 

  

Název/jméno 
příjemce   

IČ příjemce 
  

Sídlo/adresa 
příjemce   

  

Číslo smlouvy 
(event. včetně 
čísla  dodatku) 

  

Číslo usnesení 
Zastupitelstva nebo 
Rady města JBC (viz 
smlouva/dodatek) 

  

Jméno osoby zodpovědné                        
za vyúčtování    

E-mail   

Telefon   

Výše poskytnuté dotace   

Vyčerpaná výše dotace   

Částka vrácená městu JBC   

Spoluúčast ve výši (min. 20 %)   

Název projektu/činnosti/aktivity 

  

Zhodnocení projektu/činnosti, vč. uvedení konkrétních aktivit (případně je možno přiložit podrobnější zprávu na 
zvláštní list). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Odlišnosti při realizaci oproti záměru, jejich zdůvodnění 
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SOUPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

Pořadové číslo 
dokladu 

Číslo  účetního 
dokladu *1 

Účel Celková výše dokladu 
Výše částky hrazená z dotace 

JBC  

          

          

          

     

     

     

     

     

          

          

CELKEM   

  

SOUPIS ÚČETNÍCH DOKLADŮ - SPOLUÚČAST  
min. 20 % nad schválenou dotaci 

Pořadové číslo dokladu 
Číslo účetního 

dokladu *1 
Účel Částka v Kč 

        

        

        

        

CELKEM   
 

Zde uveďte počet předkládaných dokladů (např. 6x faktura, 5x výpis z BÚ, 1x VPD, apod.) a seznam příloh 
(např. fotokopie účetních dokladů, dokumentace dokládající propagaci města, soupis účetních dokladů v 
případě, že řádky ve výše uvedených tabulkách nepostačují): 

 

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:                                                                                                                                                                                              
Potvrzuji, že skutečnosti uvedené v této Závěrečné hodnotící zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé. 

         
         

  dne   Podpis statutárního zástupce:............................................... 

    
 

    
*1 číslem účetního dokladu se rozumí např. u faktury číselná řada (evidence) dodavatele nebo číselná řada (evidence) příjemce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, vedoucí oddělení kultury a sportu 


