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žádost o poskytnutí dotace

Jent. .Kace žadatele:

ANO NE

ANO

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narozeni/lČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Kontakt(č.telefonu,e-mail):

Plátce DPH (označte): ANO NE
B) Právnická osoba

Název: Bike Events sto.

Sídlo: Železné 32, 666 01 Tišnov

iČ: 26954397

Registrace: C 47780 vedená u Krajského soudu v Brně

Právní forma: Společnost s ručenim omezeným

Plátce DPH (označte): ANO NE

Statutární zástupce:

Jméno a příjmení, titul: - Petr Vaněk

Funkce: Jednatel
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List 1

600.000,-

-

Seznam povinných přĺloh:

I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se například
o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z členské schůze
spolku, výpis z rejstříku atd.

2) osob, s podílem v této právnické osobě

3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu ( např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

II. Písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů

III. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

Celkové náklady (V KČ):

Vlastní zdroje (v Kč):

Jiné zdroje — uveďte jaké (v tis.
KČ): 300.000,-

Výše dotace ty celých tizKČ):l15Ů.00D.-

Náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série horských kol
Účel použití: 2019 ve Vysočina Areně v NMNM

Stanovení doby realizace: 124.- 26.května 2019

Odůvodnění žádosti:

Juniorská světová série horských kol je akcí, která se po třech letech vrací do NMNM, jako souběžná
akce Světového poháu MTB elitních kategorii. Tyto závody jsou odrazovým můstkem pro všechny
mladé závodníky v kategorii juniorů a juniorek a jsou skvělou příležitostí pro české juniory se na
domácí trati porovnat se svými vrstevníky z celého světa. Nese sebou nemalé finanční
nároky Od poplatku Mezinárodni cyklistické federaci až po náklady na zdravotní zabezpečeni a
organizační činnost. Zvláště v juniorských kategoriích je velmi obtížné pokrýt tyto finanční náklady
pouze ze soukromých finančních prostředků. Těchto závodů se zúčastní cca 250 mladých
závodníků z 3Oti států světa a s nimi do NMNM přijede často blízká rodina.

U
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Listl

IV. Právnická a fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby

např. Zřizovací listina, výpis z rejstříku (obchodního, veřejného,a pod.), registru (živnostenského, MK ČR
apod.) ne starší 6 měsíců

VI. Položkový rozpočet

Iv Železném I

J Dne 26. března 2019 J
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Příloha č. H

PÍSEMNÝ SOUhLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

fyzická / právnická osoba

jméno / název Bike Events s.r.o.

adresa / sídlo Železné 32, 666 01 p.Tišnov
iČ: 26954397 DIČ: CZ26954397

RČ: XXXXXXXXXX
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) )XOOOOXXXX

souhlasí tímto se zpracováním údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je poskytován a udělován

do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby města a dále pro účely

informování veřejnosti. Zároveň souhlasím s možným zpřístupněním nebo zveřejněním výše

poskytnuté dotace, jakož i všech úkonů a okolností s touto dotací souvisejících.

V Železném dne 26.3.2019

Petr Vaněk, jednatel společnosti



Příloha č. IR

ČESTNÉ PRORLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba

jméno / název Bike Events s.r.o.
adresa! sídlo Železné 32, 666 01 p. Tišnov
iČ: 26954397 DIČ: CZ26954397
RČ: )XX)000(
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, Č. pasu, datum narození) )00000000(X

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného finančního úřadu, okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních poj išt‘oven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnfmu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním
pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkáni dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu
rozpočtu a městskému rozpočtu. V případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční
prostředky z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu řádně vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na konkurz a žadatel není v
likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, žeje oprávněna učinit toto prohlášení aje si vědoma možných
právních důsledků, zamlčí-Ii nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj

V Železném dne 26.3.2019

Petr Vaněk, jednatel společnosti



Příloha č. IV

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název Bike Events s.r.o.

adresa I sídlo Železné 32, 666 01 Tišnov

lČ: 26954397

DIČ: CZ26954397

RČ; XXXXXXXXXX

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

o=ooooo

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické

osoby, žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v

obchodním rejstříku)

nemá přímý podíl v jiné právnické osobě (tj. jedná se o osoby, které

jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho
podnikání nebo jiné výdělečné Činnosti prospěch, který se liší od

prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných

obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení

a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-Ii nějakou skutečnost

nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Železném dne 26.3.2019

(jméno, podpis, funkce)



Rozpočet juniorská světová série MTB 2019

Výdaje:

Prize many (finanční odměny závodníkům) 50000,-

Úprava tratě závodu 30000,-

Mzdové náklady (pořadatelé) 200000,-

Antidoping 20.000,-

Zdravotnické zabezpečení 50.000v-

Poplatky UCI 25.000,-

Zabezpečení toalet, oplocení, sprchy 50.000,-

Ostraha areálu 25.000,-

Elektrická energie, voda 30.000,-

Stravování pořadatelů, partnerů, hostů 50.000,-

Pohonné hmoty, komunální služby...... 20.000,-

Ubytování pořadatelů, rozhodčích UCI 50.000,-

600.000,-

Příjmy:

Sponzoring 250.000,-

Startovné 200.000,-

Požadovaná dotace NMNM 150.000,-

600.000,-
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 47780

Datum vzniku a zápisu:
24. ledna 2005

Spisová značka:
C 47780 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:
Bike Events s.r.o.

Sídlo:
č.p. 32, 666 01 Železné

Identifikační číslo:
269 54 397

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
reklamní činnost a marketing

organizování sportovních soutěží
Statutární orgán:

jednatel:

PETR VANĚK,

Den vzniku funkce: 24. ledna 2005
Počet členů:

1

Způsob jednání:
Zpösob zastupování: Za společnost jedná jednatel, který je jejím statutárním orgánem a každý
jednatel jedná samostatně.
Společníci:

Společník:
PETR VANĚK,

Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál:
200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

27.3.2019
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Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.iustice.cz).
Dne: 27.3.2019 11:16
Údaje platné ke dni 27.3.2019 03:36
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