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Smluvní částka: 1) 200000.00 

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

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 
/ 
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Předkládá: OKPPCR/K. Kotlíková 21.2.2017 ďT 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 
21. 02, 2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 2 1. 02, 2017 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 22883363), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kotlíková, datum ověření: 21.02.2017 12:03:54): 

Dotace na podporu projektu "Santiniho barokní slavnosti"; ID 002018.0001. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 200000, Datum Od: 1.1.2017, Datum do: 31.12.2017, Perioda: jednorázově, ODPA: 3319, ORJ: 
4000, 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). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE K ' I' 

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, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(002018.0001) 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO; 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 

(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro 
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu 
a mezinárodních vztahů 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

a 

Putování za Santinim 
se sídlem: Zámek 2/2, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár 

nad Sázavou 
IČO: 22883363 
zastoupená; Stanislavem Růžičkou, předsedou spolku 

(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Komerční banka, a. s. 
246280700/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Santiniho barokní slavnosti", 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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 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 dotací do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné 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 320 000 Kč 
Výše dotace v Kč 200 000 Kč 
Výše dotace v % 62,5 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 120 000 Kč 
Podíl Příjemce v % 37,5 % z celkových nákladů na akci 

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 ČI. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení zvláštních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedené 
v tabulce v ČI. 5 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 nákládům 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 s dotacemi z grantových programů Fondu Vysočiny či dalších 
dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace 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 kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) 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 15. října 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od 
1. ledna 2017 do 15. října 2017. 

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) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrady úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
f) náklady na občerstvení, 
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.) 
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
i) náklady na právní spory. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) cestovné, 
b) technické zajištění, 
c) propagace akče, 
d) tiskové materiály, 
e) pronájem prostor, 
f) honoráře. 

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. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) 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, a 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 dotace Kraje Vysočina ID 002018.0001", 

d) 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, 

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

f) doručit Kraji nejpozději do 31. října 2017 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě dle ČI. 10 této smlouvy včetně 

fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů akce 

a jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) 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, 

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

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

strana 4 z 10 



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) - f) a písm. i) - j) této 
smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

1) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo kraje 
v souladu s touto smlouvou použít. 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) "Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" - umístěný na pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí. Jedná-li se o materiály menšího 
formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského vzkazu uvést pouze logo Kraje 
Vysočina. „Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" v grafickém 
provedení dle manuálu je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita. případně na 
vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní osoby Kraje dle ČI. 13 odst. 3 této 
smlouvy, 

b) po vzájemné konzultaci Kraje s Příjemcem viditelné a prominentní vyvěšení loga 
Kraje Vysočina formou reklamního banneru nebo roli upu v místech konání akce, 
které si Příjemce vypůjčí na odboru sekretariátu hejtmana, (kontaktní osoba: 
Říhová Martina, email: rihova.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 142), 

c) prezentace Kraje a zmínka o záštitě hejtmana Kraje v tiskových zprávách, v 
médiích a na případných tiskových konferencích, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, případné zajištění úvodního slova (zdravice) pro 
hejtmana či jiného zástupce Kraje, 

e) verbální prezentace Kraje moderátorem akce, příp. jinou osobou při úvodu 
jednotlivých akcí, 

f) umístění aktivního odkazu (webového banneru) www.kr-vvsocina.cz na 
internetových stránkách souvisejících s akcí (webové bannery jsou ke stažení na: 
www.kr-vvsocina.cz/krai-vvsocina-podporil/d-4034738/p1 =44224), 

g) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje 
Vysočina nebo „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" ke 
schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke 
konečnému schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, razl.o@kr-
vvsocina.cz). 
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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 oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Klára Kotlíková, tel: 564 602 260, email: 
Kotlikova.K@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

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

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. ledna 2017. 
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 2. 2017 
usnesením č. 0323/07/2017/RK. 

(-/ y? i /n j 'i ^ 
V Jihlavě dne .Mi.2017 V dne 

Žižkova 57 ,58? 33 Jihlava 

Ing. Jana Fischerová, CSc 
náměstkyně hejtmana 
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KUJIP015PZ9V 
Žádost o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017 

Název projektu: 

Název žadatele: 
Právní statut, IČO: 

Adresa: 

Kontaktní osoba: 
Bankovní spojení: 

Výše požadované částky: 
Jiné dotace: 
Termíny realizace: 

Santiniho barokní slavnosti 
Spolek Putování za Santinim 

Spolek, 22883363 

KRAJ VYSOČINA ~ 

gic 0 1 -02- 2017 Z 

'2yj/n0f/2e^ 
Tel: 602 256 955, email: klub-pratel@santinl.cz 
Stanislav Růžička 
246280700/0300, Komerční banka, a.s. 

200 000 Kč 
Město Žďár nad Sázavou 
realizace: leden - září 2017 
vyhodnocení: říjen 2017 

Idea projektu: 

Na území Kraje Vysočina se nachází řada staveb projektovaných geniálním architektem 
a tvůrcem stavebního stylu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem (1667 - 1723). 
Vedle poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka Unesco) jsou to 
klášterní areály Želiv a Žďár nad Sázavou. 
Zvláštní a veiml hodnotnou skupinu pak tvoří soubor menších venkovských kostelů a staveb 
- Zvole, Obyčtov, Horní Bobrová, Pohled, Humpolec, Mladé Bříště u Humpolce a město Žďár 
nad Sázavou. 

Kraj Vysočina a zvláště jeho severní region se proto může hrdě nazývat Ohniskem barokní 
gotiky, tak jak to už v první polovině minulého století napsal prof. Zdeněk Kalista. Vzhledem 
k významu stavitele Santiniho a rozsahu jeho děl na území kraje navrhuje spolek Putování 
za Santinim projekt oslav 340. výročí jeho narození. Jan Blažej Santini Aichel se narodil 
3. února roku 1677a 340. výročí jeho narození tedy připadá na začátek roku 2017. 
Organizátoři jsou ale přesvědčeni, že tak významná událost by mohla mimořádně přispět ke 
zvýšení zájmu jak o postavu tohoto geniálního autora, tak především o jeho stavby samotné, 
a tím také o zvýšení návštěvnosti jednotlivých měst, obcí a regionů Kraje Vysočina. 
Několikaletá činnost spolku Putování za Santinim je sama o sobě důkazem, jak se 
cílevědomá práce se Santiniho odkazem projevuje v řadě konkrétních míst a to v rámci celé 
naší republiky. 

V souvislosti s projektem agentury Czechtourism - Rok českého baroka a vzhledem 
k významu á rozsahu Santiniho děl na území kraje si proto dovolujeme v souvislosti 
s připravovaným projektem navrhnout základní marketingové heslo. 

Kraj Vysočina - kraj Jana Blažeje Santiniho 
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Prezentace Kraje Vysočina v rámci projektu 

® o záštitu nad celým projektem bude požádán hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jíří 
Běhounek; 

• veškeré tiskové materiály budou označeny logem Kraje Vysočina, případně dalšími 
náležitostmi; 

a ve všech programových blocích projektu bude Kraj Vysočina prezentován 
odpovídající formou; 

o ve všech mediálních výstupech bude prezentován Kraj Vysočina; 
® představitelé Kraje Vysočina budou pozváni na všechny akce projektu s možností 

vystoupení při zahájení programu. 

Seznam příloh 

- Popis projektu 
- Stručná charakteristika činnosti žadatele 
- Cíl projektu 
- Rozpočet celkových nákladů a příjmů 
- Doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- Výpis z obchodního rejstříku 

Zpracoval: Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim 

Žďár nad Sázavou 23. 1. 2017 /)/ V 
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Rozpočet celkových nákladů a příjmů 

PŘÍJMY: 

Podpora Kraje Vysočina 200.000 Kč 60 % 

Finanční prostředky žadatele, 
z toho vstupné (odhad) 
z toho další granty a dotace 

120.000 Kč 
50.000 Kč 
70.000 Kč 

, 40% 

Celkem 320.000 Kč 100% 

NÁKLADY: 

Druh nak'adu -c,Celkem^ 
Finanční 

prosti edky 
žadatele 

|| 
PoJpora Kraje j 

Vysočina 

1. Cestovné 20.000 20.000 

2. Materiálové náklady, z toho: 80.000 30.000 50.000 

a) Technické zajištění, světla, ozvučení 40.000 10.000 30.000 
b) propagace, výlep plakátů, 40.000 20.000 20.000 

3. Tiskové materiály 30.000 10.000 20.000 

a) grafika, tisk plakátů a programů 30.000 10.000 20.000 

5. Pronájem prostor 20.000 20.000 

6. Honoráře 170.000 80.000 30.000 

VÝDAJE CELKEM 320.000 120.000 200.000 
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