Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže

ze dne 18. 12. 2018

č. 06/18

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže (dále jen „Pravidla“) přispívají k naplňování opatření 2.8 Sport a tělovýchova
Strategie rozvoje Kraje Vysočina.

(2)

Tato Pravidla stanovují závazný postup Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) pro přidělení
statutu Krajských center talentované mládeže (dále jen „KCTM“). KCTM se pro účely
těchto Pravidel rozumí právnická osoba, které byl přidělen statut KCTM dle těchto
Pravidel.
Čl. 2
Podmínky přidělení statutu KCTM

(1) Statut KCTM může být přidělen v konkrétním sportovním odvětví:
a) nejvýše jednomu subjektu v kategorii chlapců a jednomu subjektu v kategorii dívek, a
to pouze za situace, kdy v daném sportovním odvětví již nebyl statut přiznán
smíšenému KCTM (tj. chlapci i dívky dohromady)
b) smíšenému KCTM za situace, kdy v daném sportovním odvětví není statut KCTM
přidělen ani v kategorii chlapců ani v kategorii dívek.
(2) Statut KCTM může být přidělen pouze na základě kompletně vyplněné Žádosti o
přidělení statutu KCTM (dále jen „žádost“) žadateli, který:
a) má sídlo v Kraji,
b) má v hlavní činnosti sportovní činnost (je za tímto účelem zřízen či založen),
c) vyvíjí v daném sportovním odvětví aktivity na celém území Kraje s cílem podchytit
talentované jedince a systematicky zvyšovat jejich sportovní výkonnost,
d) má souhlas minimálně 3/5 klubů v Kraji, které v příslušném sportovním odvětví
pracují s dětmi a mládeží na území Kraje,
e) prokáže fungování sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží v příslušném
sportovním odvětví v požadované kategorii (chlapci nebo dívky) minimálně ve 3
okresech Kraje Vysočina.
Čl. 3
Podání žádosti
(1) Žadatelé musí předložit kompletně vyplněnou žádost na předepsaném formuláři, a to
následujícím způsobem:
 Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně povinných příloh se přijímají
osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava nebo poštou.
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: KCTM.
 Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“
Originál formuláře bude odeslán e-mailem na adresu podatelny Krajského úřadu Kraje
Vysočina posta@kr-vysocina.cz včetně povinných příloh. Za originál elektronicky
vyplněné žádosti se považuje elektronicky podepsaný formulář žádosti či e-mail
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, jež obsahuje vyplněný formulář
žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii a vznikly v listinné
podobě, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Do předmětu zprávy
napište: KCTM.
 Varianta 3 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“
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Formulář bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele
jednat na základě plné moci na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu)
včetně povinných příloh. Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii,
musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti
prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným
elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon či
jiný právní předpis vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob. Do
předmětu zprávy napište: KCTM.
(3) Vzor žádosti je obsahem přílohy č. 1 těchto Pravidel.
(4) Povinnými přílohami žádosti jsou:
a) Originál potvrzení krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního
odvětví o splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. e) Pravidel, jehož součástí
bude jmenný seznam všech oddílů pracujících s dětmi a mládeží v příslušném
sportovním odvětví a souhlas s udělením statutu KCTM – vzor potvrzení je
součástí přílohy č. 1 Pravidel,
b) Originály souhlasů minimálně 3/5 klubů v Kraji, které v příslušném sportovním
odvětví pracují s dětmi a mládeží na území Kraje,
c) prostý výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz, obsahující účel
založení/zřízení. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu pdf, na
kterém je uvedeno, že je elektronicky podepsán krajským soudem (žadatel tento výpis
získá po zadání IČO ve vyhledávání a následně po kliknutí na výpis platných vytiskne
pdf verzi výpisu). Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.
(5) V případě neúplných či nejasných informací uvedených v žádosti žadatele vyzve OŠMS
k doplnění či vyjasnění žádosti, a to v přiměřené lhůtě.
Čl. 4
Přidělení a odebrání statutu KCTM
(1)

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŠMS“)
posoudí předloženou žádost z hlediska splnění všech podmínek nezbytných pro
přidělení statutu KCTM požadovaných těmito Pravidly.

(2)

O přidělení statutu KCTM rozhodne Rada Kraje Vysočina na základě doporučení OŠMS.

(3)

Přidělený statut KCTM může být odebrán rozhodnutím Rady Kraje Vysočina zejména na
základě:
a) návrhu krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního odvětví,
b) žádosti KCTM,
c) výsledků kontroly.
Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Statut Krajského centra talentované mládeže přidělené Krajem Vysočina dle Pravidel
Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich
podporu č. 16/14, příp. Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 03/14 pro vznik a přidělování
dotací na krajská centra talentované mládeže se považuje za statut udělený v souladu
s těmito Pravidly.
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(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Ing. Milan Kastner,
tel.: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je:
a) Příloha č. 1 – Žádost o přidělení statutu KCTM,
b) Příloha č. 2 – Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina a účinnosti dnem
1. 1. 2019.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 18. 12. 2018
a schválena usnesením č. 2303/36/2018/RK.

V Jihlavě, dne 18. 12. 2018

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ STATUTU KCTM
Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
Název Krajského centra
talentované mládeže
sportovní odvětví
Žadatel
(úplný název a sídlo)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce,
telefon,
e-mail)
Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul, telefon,
e-mail)
IČO

Bankovní spojení (název
banky, číslo účtu, kód banky)
Předpokládaný celkový
rozpočet na činnost KCTM
v kalendářním roce

……………………………. Kč

Umístění KCTM (klub, město)
- sportovní odvětví
Početní stav registrovaných
sportovců v mládežnických
kategoriích v daném
sportovním odvětví (uvádějte
počty chlapců a dívek)
Cílová skupina talentované
mládeže (předpokládaný počet
členů KCTM, věkové kategorie,
pohlaví)

chlapci
dívky
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Způsob činnosti KCTM
- účast v soutěžích
(uvést úroveň všech
těchto soutěží, kde
působí KCTM)
- tréninková příprava
(uvést četnost
tréninkových jednotek
/soustředění)
– jiná…
Způsob zajištění spolupráce
ostatních oddílů (klubů)
v kraji a jejich zapojení do
projektu
Sportovní výkonnost a
výsledky činnosti
sportovního odvětví
(úspěšnost mládežnických
družstev)
Úroveň soutěží v seniorských
kategoriích (vzhledem
k návaznosti dalšího působení
talentovaných sportovců v Kraji
Vysočina)

Povinné přílohy žádosti:
a) Originál potvrzení krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního
odvětví o splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. e) Pravidel, jehož součástí
bude jmenný seznam všech oddílů pracujících s dětmi a mládeží v příslušném
sportovním odvětví – vzor potvrzení je součástí přílohy č. 1 Pravidel,
b) Originály souhlasů minimálně 3/5 klubů v Kraji, které v příslušném sportovním
odvětví pracují s dětmi a mládeží na území Kraje,
c) prostý výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz, obsahující účel založení/zřízení.
Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu pdf, na kterém je uvedeno, že je
elektronicky podepsán krajským soudem (žadatel tento výpis získá po zadání IČO ve
vyhledávání a následně po kliknutí na výpis platných vytiskne pdf verzi výpisu).
Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.

V ………………………. dne ………....

(podpis)
……………………………….
Jméno a příjmení statutárního zástupce
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Potvrzení krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního odvětví - vzor
Sportovní odvětví
Krajský/republikový orgán
příslušného sportovního
odvětví
(úplný název a sídlo)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce,
telefon, e-mail)
Osoba oprávněná vydat toto
potvrzení (nevyplňuje se,
pokud je shodná se
statutárním zástupcem)
Výše uvedený krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětví tímto:
1) potvrzuje fungování sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží v příslušném
sportovním odvětví minimálně ve 3 okresech Kraje Vysočina, na důkaz čehož přikládá
seznam všech sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží v příslušném sportovní
odvětví v požadované kategorii (chlapci nebo dívky)1 v Kraji Vysočina,
2) prohlašuje, že se seznámil s konceptem Krajského centra talentované mládeže a
souhlasí s přiznáním statutu Krajského centra talentované mládeže žadateli.

V ………………………. dne ………………..

…………………………………………

…………………………………....

jméno a příjmení statutárního zástupce
krajského/celorepublikového orgánu
příslušného sportovního odvětví

podpis statutárního zástupce
za krajský/celorepublikový
orgán příslušného sportovního
odvětví

1

Seznam je možno uvést přímo do potvrzení nebo přiložit jako samostatnou přílohu – v tom
případě musí být i tato příloha podepsána oprávněnou osobou krajského/celorepublikového
orgánu příslušného sportovního odvětví
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Příloha č. 2
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže
CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM
ROK ………
Celkové příjmy na financování KCTM:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka:

CELKEM
Celkové náklady (uvádějte v Kč):
Podrobný popis nákladů:
Nákup materiálu (sportovní oblečení a obuv, sportovní výstroj a
výzbroj)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nájemné
Cestovné, občerstvení, pohoštění, potraviny
Nákup ostatních služeb - stravování
Nákup ostatních služeb - doprava
Nákup ostatních služeb - ubytování
Nákup ostatních služeb – trenéři, rozhodčí
Nákup ostatních služeb - startovné
Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ – trenéři, rozhodčí)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru (trenéři)
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Léky a zdravotnický materiál
Služby školení a vzdělávání
CELKEM

Částka:

datum, místo

razítko žadatele

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce
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