
Listl

7

Zádost o poskytnutí individuální dotace

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození/iČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Kontakt — Č.telefonu:

________ ____________________________

E-mail:

_____ ___________________

Plátce DPH (označte): ANO

B) Právnická osoba

__________

Město Nové Město na Moravě

iiwestir‘

neinvestšění

Identifikace žadatele:

Registrace:

Název:
Sídlo:

lČ:

Registrace:

Bike Eventss.ro.

Želené 32, 666 01 p. Tišnov

24. ledna 2005, C47780 vedená u Krajského soudu v Brně

Právní forma: s.r.o.

Kontakt (č.telefonu, e-mail): 603 273 593, petr.vanek73gmail.com

Plátce DPH (označte): ANO

Statutární zástupce:

Jméno a příjmení, titul: Petr Vaněk
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List 1

Funkce:

Kontakt — č.telefonu:

E-mail:

Jednatel

r)etrvanek73(amailcom

603 273 593

Bankovní spojení žadatele:

Název a kód banky: SOB, 0300

Číslo účtu:

_________________________

Celkové náklady (vtis. Kč): 11.414.000,-

Iz toho:

_______________

- .

t7..

__ _
__

1) Vlastni zdroje (v tis. Kc):____________

______
________

2) Jiné zdroje — uveďte jaké (v 11.014.000,- Dotace NSA a Kraj Vysočina. Pronájmy ploch,

tis. Kč): startovné, reklamní smlouvy

Výše dotace fv tis. Kč): 400.000,-

Finanční prostředky budou použity na organizační náklady s

pořádáním světového poháru horských kol

14.-16. května 2021

Odůvodnění žádosti:______

_____ _______

-‚

Účel použíti:

Stanovení doby realizace:
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List I

Světový pohár horských kol je akcí, která sebou nese značné finanční nároky a není možné ji
uspořádat bez finančních příspěvků veřejných institucí, jakými je město NMNM, Kraj Vysočina, NSA.
Zvlášť v této době, kdy jsou v platnosti omezení přítomnosti diváků na hromadných akcích a jsou
výrazně zvýšené pořadatelské náklady bezpečnostními opatřeními a testováním všech účastníků a
pořadatelů. Věříme, že tato aktivita opět
výrazně posílí známost regionu Novoměstska, jako skvělé destinace pro trávení volného času občanů
ČR a okolních států.
Závod SP horských kol XCO (cross country Olympic) a XCC (cross country Short Track) kategorií
muži a ženy elíte, muži a ženy do 231et a závody Světové juniorské soutěže. SP MTB 2027 navazuje
na devět předešlých ročníků SP a MS v roce 2016. Tyto závody byly vždy vyhodnoceny jako nejlepší
v sezoně a MS bylo hodnoceno jako nejúspěšnější všech dob. Součástí závodů SP MTB jsou vždy I
aktivíty pro amatérské cyklisty. Samozřejmostí je í doprovodný program pro celé rodiny. Tyto aktivity
se ale bohužel díky pandemii Covid 19 v roce 2021 nebudou realizovat. Předpokládaná účast SP je
7.000 elitních závodníků z cca 40ti států světa.

Seznam povinných příloh:

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. Čestné prohlášenĺ žadatele o vyrovnání závazků

lil. Fyzická- podnikající osoba doložĺ doklad o existenci své osoby

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

IV. Položkový rozpočet

V. Doklad o zřízení účtu
(např. smlouva, poslední
výpis z účtu apod.)
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ListI

‚V Železném

Dne 24. března 2021

Podpis žadatele
(statutárního zástupce),
případně i razítko

vyberte vhodnou formu
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Příloha č.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název: Eíke Events sr.o.

adresa I sídlo: Železné 32, 666 01 p.Tišnov

lČ: 26954397 DIČ: CZ26954397

RČ

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

- 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 mezí 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-li nějakou skutečnost
nebo uvede-Ii nepravdivý údaj

V Železném dne 24.3.2021

(Petr Vaněk, Jednatel)



Příloha č

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název: Bike Events s.r.o.

adresa I sídlo: Železné 32, 666 01 p.Tišnov

lČ: 26954397 DIČ: CZ26954397

RČ

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

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného

finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a

zdravotních pojišt‘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,

Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,

zdravotním pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze

považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě

splatností vůči státnímu rozpočtu, městskému rozpočtu a dalším

právnickým a fyzickým ososbám. 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, že je oprávněna učinit toto prohlášení

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

nebo uvede-Ii nepravdivý údaj.

V Železném dne 24.3.2021

(Petr Vaněk, Jednatel)



Příloha Č.....

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

fyzická I právnická osoba

jméno I název: Bike Events s.r.o.

adresa I sídlo: Železné 32, 666 01 p. Tišnov
iČ: 26954397 DIČ: CZ26954397
RČ:
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

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 24.3.2021

Petr Vaněk, Jednatel



Příloha č.....

Náklady na projekt

v tis. Kč

Rozpočet projektu

*netýká se projektů v oblasti sociální
** dotace je možné hradit pouze do výše 40 tis. Kč

a) í

b) D

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace
1. Osobní náklady zaměstnanců
(členů) žadatele, z toho:

mzdy, platy a pojistné na SaZ P 980.000,
iohody konané mimo pracovní poměr (u členů) 1.020.000,-

2. Ostatní osobní náklady, z toho:
a) Honoráře, odměny účinkujícím 624.000,-
b)_Dohody_konané_mimo_pracovní_poměr

3. Cestovné, z toho:
a) Dopravní náklady žadatele

b) Strava a občerstvení žadatele 400.000,.. Nelze hradit z dotace

c) Dopravní náklady hostů
d) Ubytování hostů 300.000,-

4. Materiálové náklady
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící

prostředky
b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM 250.000,-
c) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice

d) ostatní

5. Služby a ostatní provozní náklady,
z toho:

a) poplatky poště, telefony, internet 70.000,.
b) školení

c) reklamní a propagační služby 50.000,-
d) opravy a udržování 300000,.
e) ostatní 5.420.000,- 400.000,-

6. Pronájmy (plochy, objekty....) 2.000.000,-

7. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek do

40 tis._Kč_pořizovací_ceny
8. Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek

do 60. tis. Kč pořizovací ceny **

Celkem náklady 11.414.000,-



Příjmy projektu:

v tis. Kč
1. Vlastni prostředky

2. Očekávané přijmy (dotace z kraje VysoČína, 4.400.000,-
NDSA, NMNM) specifikujte:

3. Jiné (např. platby klientů za 6.614.000,-
služby,... )specifíkujte:

Celkem příjmy 11.014.000,-

[Rozdíl mezi výdaji a příjmy (požadovaná výše dotace):

4OO.OOO,-


