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GP "Edice Vysočiny 2016", ID FV01688.0015 - poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 80000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3319, ORJ: 1366, ORG: POL: 5222 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP015Q1BU 

FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník") 

ID FV01688.0015 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 1536516 

Nezávislý podmelechovský spolek, z.s. 
adresa: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 

K Vodojemu 212/12, 155 00 Praha 5 
03206157 
Ing, Janem Kárníkem, předsedou spolku 

Československá obchodní banka, a.s. 
284579607/0300 
1536516 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotací ve výši 80 000 Kč (slovy: Osmdesát tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 180 000 Kč 
Výše dotace v Kč 80 000 Kč 
Výše dotace v % 44,44% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,56% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. h) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) náklady na pořízení dlouhodobého majetku (týká se kategorií: hmotný, nehmotný a 

drobný majetek) 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček 
e) nájemné a operativní pronájem 
f) penále, pokuty, 
g) investiční výdaje, opravy a udržování 
h) náklady na pohoštění, 
ch) bankovní poplatky, 

- i) náklady na právní spory, na publicitu, 
j) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 

5) Uznatelné náklady akce jsou výhradně náklady související s vydáním edičního počinu 
formou tištěné publikace (náklady na tisk, služby, ostatní osobní náklady, honoráře, 
cestovné), propagace spojená s vydáním publikace. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) předat Kraji Vysočina 20 výtisků publikace pro využití v knihovnách organizací 

zřizovaných Krajem Vysočina, 
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b) dotaci přijmout, 
c) zajistit, aby vydání publikace bylo v souladu se zákonem č. 37/1995 Sb., 

o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
d) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
e) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01688.0015", 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
akce. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- 20 výtisků publikace, 

i) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

k) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
I) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. h) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 
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ČI. 9 
Kontrola 

K i ie oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
koná č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

K i ie oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
2) Kraj j jgggtj |et počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 

b't splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. h) a písm. j) -
písm. I) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 

smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) příjemce označí publikace na hřbetu knihy názvem „EDICE VYSOČINY". 

M D0S|ední stranu publikace otiskne Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" 
v grafickém provedení a dle manuálu, který je umístěn na www.fondvvsocinv.cz. 

... e ie povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
' že akce byla podpořena Krajem. 

i aotvp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
" 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
° udcích přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
r°'kon o'soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

\/ Dříoadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
zhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 

s t ranami  dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. v 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

smluv. 
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) V případě rozporu mezi ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 a Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 

4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 602 564 296, 
email: panackova.i@kr-vvsocina.cz. 

5) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 4 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 4 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

8) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

9) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 6. 2016. 

11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 8. 2016 
usnesením č. 1571/27/2016/RK. 

dne V Jihlavě dne 2 3, 09. 2016 

Nezávislý podmelechovskýspolak z.s. 
K Vodojemu 212/12 

150 00 Praha 5 
IČO: 032 06 157 s /* 

IngTvIadimír Novotný Ing. Jan Kárník 
předseda spolku náměstek hejtmana 
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KrajVysocma 
FOND VYSOČINY 

ZADOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FON JU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 01c 00/sT~ 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01688-27_06_16-2C 

Název grantového programu Edice Vysočiny 2016 

Název projektu Návrat P. Josefa Toufar ̂  do Číhoště 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Nezávisí y podmelechovský spolek 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: spolek 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: K Vodojť jmu 212/12 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Praha 5 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 15500 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Praha 5 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 0320615 !7 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČSOP P raha 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 2845796 07/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jan 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kárník 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: Předsec a 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jan 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Kárník Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: předšed a 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: hkarnik(j gwmedata.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 60342(j; 538 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

*íhošť, Ledečsko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Máš Podmelechovský ne 
spoluorganizátorem exh 
návratu a uložení ostatk 
P. Josefa Toufara v Čího 
smrti a potupném zahral 
Chceme tento příběh i p 
veřejnosti formou publik 
dokumentární fotografie 
autorů /kard. Dominik Di 
Miloš Doležal aj./. 

ižávislý spolek byl 
ijmace, slavnostního 

mučedníka komunismu 
šti, 65 let po jeho násilné 
Dání v Praze-Ďáblicích. 
roces představit široké 
see, ve které 
doprovázejí texty několika 
.ka, doc. Tomáš Petráček, 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Vydání publikace umožr 
událost, která má význa 
pro celý národ jako znar 
spáchaných komunistich 
vysočinském faráři. Nav 
sledovaná událost má si 
veřejnosti, která žádá pc 
Vydání publikace umožr 
událost, která má význa 
pro celý národ jako znar 
spáchaných komunistid 
vysočinském faráři. Nav 
sledovaná událost má s 
veřejnosti, která žádá p( 

ií zaznamenat jedinečnou 
m nejen pro Vysočinu, ale i 
není nápravy křivd 
ým režimem na nevinném 
c mediálně velice 
ále velký ohlas v široké 
drobnější informace, 
í zaznamenat jedinečnou 
n nejen pro Vysočinu, ale i 
není nápravy křivd 
;ým režimem na nevinném 
íc mediálně velice 
:ále velký ohlas v široké 
)drobnější informace. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Protože má příběh P. Jc 
Toufara celospolečensk 
distribuována do knihku 
k dostání bude i v same 
každoročně tisíce poutr 
obsahu je i anglické, ita 
tedy její dosah bude i z? 

sefa 
ý rozměr, kniha bude 
oectví po celé republice a 
tné Číhošti, kam putují 
íků. Navíc součástí jejího 
ské a německé resumé, a 
jhraniční. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Hlavní osu knihy Návra1 

Číhoště bude tvořit rep< 
fotografa Petra Neubeř: 
slavnosti v Číhošti při m 
Toufara. Tento cyklus bi 
fotografií z exhumace a 
budování hrobu v Číhois 
schrány. Vše budou doj: 
dokumenty. Texty, které 
nejen o historii Číhoště, 
Panny Marie či o P. Jos 
především o samotné ;a 
Duky, historika a postu 
procesu číhošťského nji 
Petráčka, spisovatele IV 
Norberta Schmidta, typ 
několika dalších autorů 
aj./. 

P. Josefa Toufara do 
irtážní fotografie českého 
a z loňské třídenní 
ávratu /pohřbu/ Josefa 
jde doplňovat série 
výzkumu ostatků, 
ti a výroby umělecké 
>lňovat archivní snímky a 
knihu doprovázejí, budou 
kostela Nanebevzetí 
efu Toufarovi, ale 
kci - proslovy kard. D. 
átora beatifikačního 
učedníka Tomáše 
liloše Doležala, architekta 
Dgrafa Luboše Drtiny a 
/V.Slíva, Z.Volf, S.Kudláček 



%^eZPXpokudmfno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Knihu chceme vydat v r 
slavnostně ji uvedeme \ 
Číhošti, počítáme s rec< 
internetových médiích, 
spolupracujeme /Lidové 
Hospodářské noviny, R< 
Radio Proglas aj./ i s re 
Noe. 

lákladu 1200 ks, 
i roce 2017 v Praze i 
snzemi v tištěných i 
se kterými pravidelně 
rjioviny, Katolický týdeník, 

sportér, MF Dnes i iDnes, 
portáží České televize a TV 

7. předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 

Začátek projektu 09/20 
06/2017. 

16, ukončení projektu 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a ̂  ^ 
organizační schopnosti vcetne 
předešlých zkušeností s 
realizaci projektů) 

Náš spolek má za sebo 
knižních titulů /Vrátíme 
Krok do tmavé noci/. NÍ 
Toufara se jako hlavní e 
spisovatel, publicista, T< 
oceňovaných knih /napi 
2014 oceněn skleněnoi 
Grafikem knihy bude Li 
typograf a ilustrátor. Gr< 
knižních titulů pro předr 
získal ocenění v domác 
soutěžích, v letech 200: 
Tvorba písma a typogrs 

u vydání dvou úspěšných 
se do otcovské náruče a 
i knize Návrat P. Josefa 
iditor podílí Miloš Doležal, 
Dufarův životopisec, autor 
! Kniha roku 2012/, v r. 
jj medailí Kraje Vysočiny, 
iboš Drtina, přední český 
aficky upravil přes 500 
IÍ česká vydavatelství, 
ph a zahraničních knižních 
3-2013 působil v ateliéru 
fie na VŠUP. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 1£ 0 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 8C 000 Kč 44,44 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 80 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 10 0 000 Kč 55,56 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč - z toho investiční 

spoluúčast Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spolecne s touto 
žádostí) U žadatelů, kteri mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí b%DPH. 
Ostatní žadatelé uvadeji nakiady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 1D 

o
 

o
 

o
 

o
 Kč 100,00 % 

10 Plátcovství DPH u žadatele (zakrizkujte vhodnou varianti i) 

-^^"i^^DPlTa u zdanitelných plněni přijatých v sou 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z 

vislosti s 
přidané hodnoty • 

Trr^fj^iátčéňTD^a u zdanitelných plněni přijatých v sdu 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z 

vislosti s 
idané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH ia 

i se 



Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování proj 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostřed 

éktu a souhlasí se 
, názvu projektu a výše 
(ů z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obqí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán r\í 
není v likvidaci. 

ávrh na konkurz a žadatel 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní w V období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Popis naplnění specifických kritérií. 
2. Výpis ze spolkového rejstříku. 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
4. Položkový rozpočet a rozpis očekávaných příjmů. 
5. Ukázka textu. 
6. Ukázka fotografií. 
7. Posudek recenzenta. 
8. Doporučující dopis biskupa Jana Vokála. 

V Praze dne 27. 6. 2016 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

fozivitlý podmtohoviký ipo^k 
K Vodojemu 212/12 

150 00 Praha 5 
IČO: 032 06 157 


