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Kraj vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

96670 

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: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Smluvní částka: 1) 17451.00 

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

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Pad plž 

Zpracoval: OKPPCR/J. Panáčková 5.9.2016 

Projednáno s: 
\J 

/ > 

Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová 5.9.2016 

Předkládá: OKPPCR/J. Panáčková 5.9.2016 ÍL ̂  
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 5.9.2016 
C 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 5.9.2016 f -
Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová -5, 09, 2016 f/sy - " 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 00094854), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: panackova, datum ověření: 31.08.2016 16:36:45): 

GP "Edice Vysočiny 2016", ID FV01688.0039 - poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 17451, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3319, ORJ: 1366, ORG: 331520 
POL: 5331 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). 



FOND VYSOČINY 
KUJIP015Q1LG 

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 FV01688.0039 

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: 3936516 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
adresa: 
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 

Komenského 10, 586 01 Jihlava 
00094854 
Mgr. Danielem Novákem, ředitelem organizace 

Komerční banka, a.s. 
3630681/0100 
3936516 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „X: Čestmír Kafka", 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 17 451 Kč (slovy: Sedmnáct tisíc čtyři sta 
padesát jedna koruna česká). 

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 139 000 Kč 
Výše dotace v Kč 17 451 Kč 
Výše dotace v % 12,55% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 87,45% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 121 549 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 akcí. 
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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 31. ledna 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 FV01688.0039", 

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 28. února 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 

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 30. 6. 2016. 

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

dne ,.l).Z...0.9-...?0l V Jihlavě dne ] g, 09. 2010 

Mgr. Daniel Novák Mgr. Daniel Novák 
ředitel organizace Vysočiny v Jihlavě 

Ir fádimír Novotný 

nského 10, 586 Ol Jihlava 
Ui:r/ 301 60O, f: 567 301 681 
'Č o<M 054 
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K m j V y s o a n a  
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST 0 POSKYTNUTÍ DOTACE Z FON DU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) W 0h 00 n 
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01688-30_06_16-50 

Název grantového programu Edice Vysočiny 2016 

Název projektu X:Čestmír Kafka 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Zřizován. a organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Komensh ;ého 1333/10 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Jihlava 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58601 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 0009485 % 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerčn í banka 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 3630681 '0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Daniel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Novák 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ph.D. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Lenka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Dolanoví i Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: kurátorkř i 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: dolanovs @ogv.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 6043359 74 

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: V 'V* \ ! 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Kraj Vysočina - Jihlava, I Branišov u Humpolce 

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

Čestmír Kafka patří mez 
poválečné generace, jeh 
sbírkách mnoha význam 
zahraničních institucí. S< 
díla přitom chybí, stejně 
Jihlavsku a Vysočině, oc 
Osobní i umělecký odka 
mimořádným hodnotám 
Vysočina může hrdě hlá 
reprezentovat ve světov 

i nejvýraznější umělce 
ož díla se nacházejí ve 
ných českých i 
Duhrnné zhodnocení jeho 
jako reflexe jeho vztahu k 
kud rod Kafků pochází, 
z tohoto umělce patří k 
ke kterým se kraj 

5it, a jimiž se může 
3m kontextu. 

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

Rozšíření povědomí o v\ 
rodákovi, jehož život je s 
se v roce 1922 v Jihlavě 
Branišově u Humpolce e 
celoživotní inspirací. Cíle 
reprezentativní, odborně 
vizuálně atraktivní a čtiv 
uměleckou osobnost pře 
stejně jako širší čtenářsl 

tenamném jihlavském 
pjatý s Vysočinou: narodil 
, tvořil také na faře v 
t tento kraj pro něj byl 
im je vytvoření souhrnné a 
fungované a přitom 

§ publikace, která tuto 
idstaví odborné veřejnosti 
;é obci. 

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

Zájemci o výtvarné umě 
Vysočina z řad široké ve 
středních a vysokých šk 
bude katalog poskytoval 
materiálů o umělci v me 
především ve vztahu k \ 

li, kulturní dění a kraj 
řejnosti. Studenti 
dI. Odborná veřejnost, jíž 
zdroj zpracovaných 

pinárodním kontextu a 
/ysočině. 



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

leden 2017). Ohniskem 

Katalog X: Čestmír Kafka bude doprovázet 
stejnojmennou výstavu, kteraá se uskuteční v 
Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (listopad 2016 

"etrospektivni vystavy 
Čestmíra Kafky (1922, Jjihlava - 1988, Praha) 
bude tvorba související s Jihlavskem a Vysočinou. 
Inspirace místním prostředím je zjevná v celém 
Kafkově díle, v němž se objevují konkrétní vizuální 
odkazy zejména na oblast okolí fary v Branišově, 
kde měl rod Kafků své sídlo. V dalších dílech je 
vysočinská inspirace méně doslovná; nicméně 
přítomná je v celé Kafkoyě tvorbě a 
zdokumentovaná je takej v autorových deníkových 
záznamech. V tvorbě Čestmíra Kafky se prolínají 
dvě hlavní roviny, strukturální abstrakce či informel 
a konstruktivismus; fascinace hmotou a chaosem 
a touha po vytváření řáclu. Kromě závěsných děl 
se autor věnoval take realizacím ve veřejném 
prostoru (betonová zeď na sídlišti v Brně-Lesné) a 
účastnil se také neoficiálních land-artových akcí 
(jako např. Chmelnice v Mutějovicich, 1983). 
Kafkovo dílo bylo navzdory politické situaci 
součástí mezinárodní umělecké scény a jeho díla 
jsou v majetku institucí i jednotlivců po celém 
světě. Soubor monotypů a tři malířská díla jsou 
také ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě. Detailnější zhodnoceni díla Čestmíra 
Kafky ve světovém kontextu, stejně jako reflexe 
jeho vztahu k Jihlavsku, dosud chybí. 
V roce 1972 měla v tehc ejši jihlavské Oblastní 
galerii proběhnout retros pektivní výstava umělce, 
která byla ovšem na pobledni chvili zrušena 
z politických důvodů, ač <oliv již byla připravena i s 

volně odkazovat na tuto 
vytištěným katalogem. Připravovaný katalog bude 

historickou publikaci. 
Bude obsahovat aktualizovaný text mezinárodně 
uznávané historičky umění Ludmily Vachtové; 
výběr z textů Čestmíra Kafky, z nichž některé 
budou publikované poprvé; a původní text Lenky 

z\ se mimo jiné vztahu 
ně. Katalog vzniká v úzké 
synem Ivanem Kafkou, 

Dolanové z OGV, věnují 
Čestmíra Kafky k Vysoč 
spolupráci s umělcovým 
který pro katalog poskytne cenné materiály z 
rodinného archivu (fotoc rafie a texty). 



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

Katalog k výstavě s širším společenským a 
mezinárodním dosahem. 
Rozsah: 160 stran (cca (50 normostran textu, 
100 barevných reprodukcí umělcových děl, 
černobílé fotografie z roqinného archivu). 
Počet výtisků: 550. 
Měkká šitá vazba. 
Texty: Ludmila Vachtová, 
Dolanová 
Editorka katalogu: Lenká Dolanová (OGV) 
Odborná spolupráce: Ivan Kafka 

07/2016 - zadání grafického zpracování, editace 
textů, kompletace podkladů 
08-09/2016 - grafické zpracování katalogu 
10/2016 - tisková příprava katalogu 
11/2016 - vydání katalogu 
11/2016-01/2017-výstava 

cca 

Čestmír Kafka, Lenka 

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

Tým Oblastní galerie Vy 
bohaté zkušenosti se zp 
a dalších publikací, z po 
zmínit tyto úspěšné pub 
rastry, katalog výstavy C 

sočiny v Jihlavě má 
racováním katalogů výstav 
slední doby můžeme 
ikace: Marie Blabolilová -
blastní galerie Vysočiny v 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Jihlavě, 10. 9. -18. 10. 2015 (kurátor, grafická 
úprava katalogu: Jaroslav Grodl); Seno, sláma, 
řeřicha, Oblastní galeriej Vysočiny v Jihlavě, 2015, 
grafická úprava Radka Tomašíková, kurátorka 
výstavy a editorka katalogu: Lenka Dolanová) či 
Vesnice je svět, Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě, 2015 (grafická úprava: Petr Hrůza, 
editorka: Lenka Dolanová). 
Editorka katalogu Mgr. Lenka Dolanová, Ph.D je 
autorkou řady odborných i popularizačních textů z 
oblasti současného umění, otištěných v českých 
zahraničních publikacích a editorkou několika 
sborníků. 



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 

Celkové náklady na 
projekt 13! í 000 Kč 100,00 % 

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 44 000 Kč 31,65 % 

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 

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
dotace 44 000 Kč 100,00 % 

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 

Spoluúčast žadatele 95 000 Kč 68,35 % 

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 

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 95 000 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou varianti ) 
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v sou 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z 

/islosti s 
přidané hodnoty • 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v sou 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z př 

/islosti s 
dané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancován 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

projektu a souhlasí se 

ektu a souhlasí se Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování proj 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, 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 rond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán rii 
není v likvidaci. 

ávrh na konkurz a žadatel 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
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-) 

Doklad č. 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Doklad č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
Doklad č. 4 - Podrobný položkový rozpis výdajů projektu 
Doklad č. 5 - Rozpis očekávaných příjmů 
Doklad č. 6 - Ukázka textu 
Doklad č. 7 - Posudek recenzenta 

V Jihlavě dne 30.6.2016 

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

- je form ulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samoi 

Oblaitni galerie Vyiočiny v Jihlavě 
' Konjuntliého 10.586 Ol Jihlav* 

Razítko a podpi§..§j^1a6rNk93oi6ai 
zástupce žáfctetféte 1 

požadované v bodě 14 

tatném 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 


