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KRAJSKY ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 30.8.2016 Č.usnesení: 1571/27/2016/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Národní památkový ústav 

Smluvní částka: 1) 86000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpiáy 

Zpracoval: OKPPCR/J. Panáčková 5.9.2016 

Projednáno s: 

Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová 5.9.2016 

Předkládá: OKPPCR/J. Panáčková 5.9.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 5.9.2016 r~'* 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 5.9.2016 /"? ra 

Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová - ii, " ' í; ^ 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 75032333), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: panackova, datum ověření: 31.08.2016 16:15:54): 

GP "Edice Vysočiny 2016", ID FV01688.0017 - poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 86000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3319, ORJ: 1366, ORG: POL: 5339 
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 kontroluj. 



KUJIP015Q1DK 
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 FV01688.0017 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: 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: 1736516 

Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Telči 
adresa: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 

Hradecká 6, 588 56 Telč 
75032333 
PhDr. Martinou Indrovou, ředitelkou 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
720008-60039011/0710 
1736516 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské 
sídlo", 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 dotaci ve výši 86 000 Kč (slovy: Osmdesát šest 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 177 000 Kč 
Výše dotace v Kč 86 000 Kč 
Výše dotace v % 48,59% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 51,41% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 91 000 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. září 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 FV01688.0017", 

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. října 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 výší 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. 

Strana 4 (celkem 6) 

http://www.fondvysociny.cz


ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu 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 (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být 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". 

2) Na poslední stranu publikace otiskne Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" 
v grafickém provedení a dle manuálu, který je umístěn na www.fondvvsocinv.cz. 

3) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon 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 

1) 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. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) 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. 

V ...MQ. dne V Jihlavě dne 1 9. 09. 2016 

Národní památkový ústav 10 
územní odborné pracoviště v Tslči 

Hradecká 8, 888 66 Telč 
IČ: 750 32 333 

© 

Krm vysocí na 
tecfc 
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PhDr. Martina Indrová 
ředitelka 
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Kraj vysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST 0 POSKYTNUTÍ DOTACE Z FOK DU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) w m oofy-
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01688-27_06_16-23 

Název grantového programu Edice Vysočiny 2016 

Název projektu Vydání publikace „Adap 
nad Oslavou na prezide 

tace zámku v Náměšti 
ntské sídlo" 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Národní památkový ústav 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Státní příspěvková organizace 
Ministerstva kultury ČR 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Valdštejn ské náměstí 162/3 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Praha 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 11801 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Praha 1 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 7503233 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká né irodní banka 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 720008-e 0039011/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: PhDr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Martina 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Indrová 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitelka NPÚ ÚOP v Telči 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Miloslav 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Záškoda Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: vedoucí pdboru EDIS 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: zaskoda. miioslav@npu.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 6087055 54 



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

Přesný název: 

Číslo účtu: 

IČO: 

Název banky: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Náměšť nad Oslavou (o kr. Třebíč) 

Národní památkový ústa 
pracoviště v Telči (NPÚ ' 

v, územní odborné 
IlOP v Telči) vydává 

odborné a populárně naučné publikace zaměřené 
• I  ^  _  v /  _  i  |  • . ,  . - i  y  . f  i  i  •  r  / 1  t  r  jak na zpřístupnění proh 
oblasti památkové péče, 
kulturního dědictví v Kra 

ubujícího se poznání v 
tak na prezentaci 
i Vysočina. Vydavatelská 

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

činnost je chápána jako jedna ze stěžejních a 
profilujících aktivit NPÚ ve vztahu k veřejnosti. 
NPÚ UOP v Telči má dlcluhodobé zkušenosti s 
ediční činností a organizační a personální 
potenciál pro její zajištění. Dokladem toho je, že již 
od roku 2008 vychází řaaa Památek Vysočiny 
orientující se na problematiku památkového fondu 
v Kraji Vysočina. Limitujícím faktorem rozsáhlejší 
ediční činnosti je množství finančních prostředků. 
NPÚ se rozhodl navázat spolupráci s autorem 
Vítem Hrbkem, který se věnoval novodobé 
stavební historii zámku v Náměšti nad Oslavou 
(objekt ve správě NPÚ), a rozhodl se organizačně 
a technicky zaštítit vydání odborné publikace, 
kterou je ovšem třeba si bvencovat z 
mimoinstitucionálních zdrojů. Toto je důvodem 
žádosti o příspěvek z Edice Vysočiny 2016. Bez 
toho nebude ralizace publikace možná. 

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

Vydání publikace „Adaptace zámku v Náměšti nad 
Oslavou na prezidentská sídlo" sleduje tyto cíle: 1) 
prezentovat zajímavou badatelskou práci formou 
odborné publikace, 2) upozornit širší veřejnost na 
neznámé kapitoly ze stayební historie 
náměšťského zámku, 3) 
regionu, 4) propagovat k 

přispět k poznání historie 
ulturní dědictví Kraje 

Vysočina, 5) přispět k prezentaci náměšťského 
zámku coby neprávem opomíjené památky 
regionu a 6) tím podpořit turistický ruch a posílit 
jeho dopady na lokální ekonomiku. 



Projekt se zaměřuje min 
definovatelných cílových 
charakteristiky a potřeby 
specifických zájmů: 1) pracovníci v oboru 
památkové péče - projel1 

získávat relevantní informační zdroje a odborné 

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

podklady pro výkon jejic 

málně na 5 snadno 
skupin, jejichž 
se různí podle jejich 

X řeší jejich potřebu 

n povolání; 2) 
pedagogové, studenti a badatelé v oboru 
humanitních i technických věd (zvláště dějin umění 
a architektury a dějin kulturních) - potřeba odborné 
literatury, referencí na in 
fotosbírky apod. pro rozvoj dalšího výzkumu; 3) 
členové místní komunity 
skrze historické poznání 

ormační zdroje, archivy, 

- vytváření vztahu k místu 
zájem o lokální dějiny; 4) 

zájemci o historii z řad le ické veřejnosti - potřeba 
poznávat vlastní minulos t pohnutého 20. století; 5) 
turisté - informace o zajímavostech a atraktivitách 
předmětné lokality/regionu. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Publikace "Adaptace zámku v Náměšti nad 
Oslavou na prezidentske sídlo" 
Náklad 1000 ks 
Rozsah textu cca 140 nórmostran 
Resumé v anglickém a německém jazyce 
[Poznámkový aparát, rejstříky 
Formát 190x270 mm 
Pevná vazba V8a - šitá 
Celkem 58 obrazových příloh 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Začátek projektu 9/2016) 
9/2017 

ukončení projektu 

NPÚ UOP v Telči má ord 
kapacity na zajištění vya 

anizační a personální 
ání odborné publikace. Má 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

bohaté zkušenosti s redakční a ediční činností. 
iJako příklad realizovanýph publikací lze uvést 

amátky Vysočiny (celkem 6 svazků), Panství 
Máměšť v proměnách času, Dobře rozladěné 
^/arhany. NPÚ ŮOP v Te či je schopno zajistit celý 
proces přípravy knihy odj převzetí podkladů od 
autora až po předání tisKových dat do tiskárny. 
NPÚ ÚOP v Telči vlastními personálními 
kapacitami zajišťuje grafickou korekturu a přípravu 
Fotodokumentace (Viktor] Mašát) a redakční 
přípravu (Miloslav Záškoda). Grafika, jazykové 
korektury a tisk knihy bupe realizován 
prostřednictvím služby. 
Celkové náklady na 
projekt 177i 000 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 

- z toho investiční 
dotace 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Spoluúčast žadatele 

- z toho investiční 
spoluúčast 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

86 000 

86 000 

91 000 

91 000 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

100,00 

48,59 

,00 

100,00 

51,41 

,00 

100,00 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souv 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z 

slosti s 
přidané hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvi slosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty o 

žadatel není plátcem DPH • 



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

Připravovaná publikace :hce čtenáři přiblížit 
stavební úpravy náměšťského zámku v letech 
1946-1948, jejichž cílem bylo tento objekt upravit 
tak, aby splňoval požadavky reprezentativního 
prezidentského sídla při cestách hlavy státu na 
Moravu. Na příkladu tohoto konkrétního záměru 
jsou ukázány nejen klikaté cesty obecného vývoje 
oboru památkové péče, ale také politické a kulturní 
souvislosti sledovaného 
péči ovlivnily více než významným způsobem 
Připomenuty jsou taktéž 
památkové péče - Zdeněk Wirth a Václav Wagner 
- a jimi řízené instituce 

období, jež památkovou 

dvě významné postavy 

Národní kulturní komise a 
Státní památkový úřad. Jejich odborná stanoviska, 
kompetenční spory a mocenské strategie se opět 
promítly do péče o znárodněný majetek. 
Předkládaný text však jde mnohem hlouběji a 
uvádí celou řadu dalších aktérů, ať už jsou to 
fyzické osoby či instituce, které vstupují do 
procesu adaptace námě šťského zámku na 
prezidentské sídlo. Za všechny lze jmenovat -
Jaromír Smutný, ak. mal. Jaromír Stretti-Zamponi 
(Kancelář prezidenta republiky), František Loubal 
(Zemský národní výbor v Brně), Stanislav Sochor 
(Státní památkový úřad v Brně), architekt Otokar 
Oplatek a další. Kniha dále popisuje velice 
podrobně jednotlivé stavební etapy, úlohu 
jednotlivých aktérů, odborná stanoviska, spory o 
praktickou realizaci přestavby zámku, kompetence 
úřadů, ideové, kulturní a politické požadavky 
kladené na reprezentativní sídlo. Připomíná 
soutěže na uměleckou výzdobu areálu zámku -
kašna na nádvoří a výmalba audienčního sálu. 
Jedná se o zcela opomíjené akce, které sice 
nebyly realizovány, ale vypovídají o ideovém 
klimatu té doby. Adaptace zámku v letech 
1946-1948 je v českém kontextu něčím 
výjimečným. V podstatě měla být u této památky I. 
kategorie zachována funkce reprezentativní a 
funkce komfortního bydlesní, zatímco z jiných 
šlechtických sídel se stala de facto "mrtvá" muzea. 
Řada provedených úprav se dochovala do dnešní 
doby a lze je tak v konfrontaci s archivními 
materiály srovnávat a hodnotit. O to se snaží i 
předkládaný text, který rr 
"průvodce" po nedávné s 
náměšťského zámku. 

ůže být chápán jako 
tavební historii 



11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na -zveřejněním vybraných údajů o projektu vani projektu a souhlasí se 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování n,„ikL* 
zveřejněním svého jména (obchodního jména) adresv -a souhlasí se 

přidělené podpory pro účely informováni o čerpáni prUtřefeToňrCrfin"/16 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závarků !, 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina* svazkú °l>cí a 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním , 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu Sf o /28 zavazkY vůči 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě• za sfátnífnnríu S0ciá,ní!?0 

národního majetku, Státní fond životního prostředí ? povazuJi Fond 
bydlení a Státní fond dopravní infrastrMuy) ' Pozemkovy eM#-' 
b> na n?.f"e.t®k fdate,e není vyhlášen konkurz nebo podán rr 
není v likvidaci H cm "j 

13. Prohlášení žadatele o účetním období fnewniňui* * J , . 
období shodné s kalendářním rokem . žadateUter* n^úSníZíoTouf Úžetn' 
žadalel prohlašuje, že používá Metni obdobi (hospodáfekýfrok, od do 

rond, Státní fond rozvoje 

ávrh na konkurz a žadatel 



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

1) Popis naplnění specifických kritérií 
2) Doklad o právní subjektivitě žadatele - statut NPÚ, dokl^ 
3) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozp 
územních rozpočtů, jmenovací dekret ředitelky ÚOP Telč 
4) Podrobný položkový rozpis výdajů projektu 
5) Rozpis očekávaných příjmů (prodej publikací, dotace, d^ry apod.) 
6) Ukázka textu 
7) Posudek recenzenta 

d o sloučení 
očtových pravidlech 

V Telči dne 27. 6. 2016 

Razit koa-podpis-stattitámťhoi 
N^í§ftltí(féí Ú stav 
územní odborné pracoviště v Telči 

Hradecká 6, 588 58 Telč 
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 připlavena 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 


