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Smlouva o poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: ^ ^ f ^ ̂  

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). 



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 001876.0006 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

Město Jemnice 
se sídlem: Husova 103, 675 31 Jemnice 
IČO: 00289531 
zastoupené: Ing. Miloslavem Nevěčným, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 820711/0100 
(dále jen „Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Historická slavnost Barchan", 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. 

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. 
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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 100 000 Kč (slovy: jedno sto 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 195 000 Kč 
Výše dotace v Kč 100 000 Kč 
Výše dotace v % 51,28% z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v % 48,72% z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 95 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti 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 
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Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 25. června 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 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. 8 písm. f) této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu. 

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) zámek - historický doprovodný program; 
b) prapory; 
c) kostýmy. 

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 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při 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 
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(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 001876", 

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 nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 18. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

Čl. 9 
Struktura závěrečné zprávy 

(1) Základní informace o akci 
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce) 

(2) Program akce 
(3) Statistické údaje o akci 

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji) 
(4) Financování 

a) Předpokládaný rozpočet akce 
b) Skutečný rozpočet akce 
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění) 
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace). 
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky. 

Položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) dotace 
stravování (pokladna) reklamní plnění 
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného 
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ubytování (faktura) pnění od sponzorů 
reklamní prezentace vlastní zdroje 
(faktura) financování. 
tištěná propagace 
(pokladna) 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst 4 této smlouvy 
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy 
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd. 
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina 

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé. 

Čl. 10 
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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy. 

Čl. 11 
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. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 
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4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

a dalších materiálech souvisejících s akcí; 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce; 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje; 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 

8 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje); 
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 

vyzvedne u Kraje); 
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 

(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje); 
g) prezentace Kraje moderátorem akce; 
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce; 
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné. 

Čl. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
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. 

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení 
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace. 

Čl. 14 
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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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. 

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 
2. 8. 2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. 
12. 2016 usnesením č. 0569/08/2016/ZK. 

25 -01- 201? 
V Jihlavě dne 

MUDr. Jiří Bjšl/oupek 
hejtman paj e 

(za Kraj) / 

© Město Jemnice 
Husova 103 

075 31 Jemnice 
SČ: 0(á895M - DIČ: CZW28953 ! 

Ing. Miloslav Nevěčný 
starosta města 

(za Příjemce) 

Kraj vysocí PIH 
6 
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

11S1BÍHB1|I11 

Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. íze dotací poskytnout na základě žádosti o-poskytnuti dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinností vyplývající 
ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotací nebo návratnou finanční 
výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci I lhůty pro navrácen! poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek, 

s) odůvodnění žádosti, 

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 
1- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, " 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci 
i plnou moc. 

1. Základní informace 

Biiíb, popis akre 
' ave pjfc'm-r- us c i'" 'rfiu 

I akce, doprovodný program akce resp 
InavaznoM na jin& akce vytěžen akce 

r bi/^m p' 1 hoj ola 

Realizace celého projektu spočívá v zabezpečení přípravy, 
organizace a viastniho průběhu slavnosti Barchan v Jemnici ve 
dnech 16. - 18. 6, 2017. Akce se koná v centra města, areálu 
zámku a přilehlých ulicích. Jedná se o třídenní slavnost, která je 
tvořena historickými průvody, historickou scénou, dobošfýríi 
ležením v areálu zámku, koncerty, tanečními zábavami , a 
spoustou dalšího. V centru města jsou soustředěny zábavné 
atrakce a ulice města jsou obsazeny stánkovým prodejem. 

Součástí tradiční jemnické slavnosti Barchan je běh čtyř poslů o 
dary královny Elišky. Město Jemníce podalo žádost o zápis 
jádra historické slavnosti Barchan - Běhu o barchan - na 
prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
České republiky. 
Žádosti bylo vyhověno dne 9. prosince 2013 a kladné vyřízení 
této žádosti podepsal ministr kultury České republiky pan Mgr. 
Jiří Balvín a výsledek potvrdil zápisem na výše uvedený 
seznam. ':M: 

Průběh realizace lze shrnout do několika bodů: 
1/ Propagace a reklama 
Propagace a reklama jsou důležitým aspektem pořádání 
slavnosti. Je potřeba s termínem a programem předem 
seznámit co nejširši veřejnost. 
21 Vtedoba města a technická příprava slavnosti 
f/limo vyvěšení praporů v ulicích města je potřeba připravit 
pódium pro účinkující, historickou scénou, postavit městskou 
bránu a další zázemí pro návštěvníky akce. Po skončeni akce je 
potřeba provést demontáž. 
3/ Zajistit historické průvody, scénu a historické ležení v areálu 
zámku. 
Účastníci průvodů jsou z řad žáků ZŠ v Jemnici, členů 
divadelních a historických spolků a oslovených agentur, které 
nabízejí doprovodné programy. Vše probíhá podle předejít 
připraveného scénáře a pod režii barchanické komise, která se 
přípravami zabývá v průběhu celého roku. Město vlastní 
rozsáhlý fundus kostýmů, který je účinkujícím bezplatně 
zapůjčen. 
4/ Vybrat kulturní programy 
Jelikož se Barchan každoročně opakuje, je zapotřebí správná 
volba složení kulturního programu. Cílem je oslovit co nejširši 
okruh návštěvníků. 
Večerní koncerty a taneční zábavy jsou velice oblíbené jak u 
mladší, tak i starší generace, Dbá se na to, aby každá generace 
našla kulturní a společenské vyžiti. 
SI Zajistit bezpečnost a úklid města 
V průběhu slavnosti je potřeba zajistit bezpečnost všech 
návštěvníků akce. Tato činnost je koordinována s Policii ČR a 
najatou pořadatelskou službou. Taktéž je kladen důraz na úklid 
v průběhu slavnosti a po jejím skončení. 

Casovy harmonogram akče t se USkUte£ni v termínu 16. -18.6.2017 
(zrfcatik ukončím) 
Místo konaní akce t * s 3 Jemnice 



Ucel, na ivtery žaddtet chce 
i použit-

Odůvodněni 
1 Popts výchozí situace, která vede k 
[ podaní žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žadal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Tondu 

! Vysočiny, jaké jme dotační tituly byíy 
(využity (od Kraje Vysočina nebo t 
[programů EU) zda žadatel Žádal o 
i finanční dotaci (pomoc) od .města (obce) 
I a pokud ano v jake vyšt> v případě-, že 
[ nebylo požádáno, proč 
Identifikace žadatele 
Právnická osoba n \ )r t-^n'c d A < d 
dokfadaji \ obce jejích phspévkové 
r Tsn^racf ? pifspe/Kovn cig^nuic 
-r ) d^le pr^dkládj identifikaci 

? o&oh zastupujících právnickou 
osobu 8 uveoorii"! právního duvodu 
ZAS+OUp' nt «. - • li. tC* 2 (JI V~1 í 

' rámci dokladů k právní subjektivitě 
* i; ' / /r'o i r ,jnk j 4 * /yi 

tTC P ' Zo" IClr *1 I OÍVw 3 *fcOt i 
[ starostou) 
b osou s podílem v toto právnicko 
oaobc Jou'u. «•« ncpn\ ,d c SD-narr 
* " (  | O W  ' f 4  t i  i t s , O I H ,  
čtenu dcužstva, sezn&tn členu svazku 
obcí atd} I 
c osob, v mchz má prtnif podii a vy&i 
tohoto podílu ( ' . J,s "c 5 wimp 

právnických osob, v kterých mé žadatel 
pads je členem apod) 

, Uvedeno náležitosti dle bodu bj a c) 
i tee doložit jako prosty prohled 
potvrzeny osobou oprávněnou yodhar 
Jménem žadatele Pokud jsou udáte dle 
bodu bj i c) pro žadatele irelevantní, 
musí žadatel uvést k bodům b) a c) 
slovo_ irelevantní" _ _ 
Bankovní ustav 
Cisto bankovního uctu 

Dotace bude použita na pořízení historických kostýmů a dalších 
skvizit, které přispějí k obohacení historických průvodů a 

dobového vzhledu města. Prostředky budou zároveň použity na 
oprovodné programy v areálu zámku. 

Realizace této třídenní akce vyžaduje nemaié finanční 
prostředky, které se město snaží sehnat i formou této doteče. 

předchozích letech žádalo město Jemnice o prostředky na . ; 
tuto akci z Fondu Vysočiny - Regionální kultura 2011 - 2014. 

roce 2015 a 2016 pak bylo požádáno o dotaci v rámci této 
mimořádné podpory. 

WWW (domovské stránky akce 
jia jnternetu) _ _ 
Pr. wu *-dbjrl tmtu d<*tLÍ> 
(včetně kopie dokladu o právní 

Seznam dokladu 
(seznam všech dohadů které jsou. 

Právnická osoba 
. Název subjektu dle registru ekonomických subjektů 

i MĚSTO JEMNICE 
2. Sídlo - Jemnice, Husova 103 
. IČO-00289531 

! 4. Právní subjektivita žadatele: (včetně kopie dokladu o právní 
ubjektivitě žadatele) 
. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti 
ig. Miloslav Nevěčný, starosta města 

6. Kontaktní údaje 
a) tel. číslo, b) e-maitová adresa, c) poštovní adresa 
-38 450 221, nevecny@mesto-jemnice.cz, 
MĚSTO JEMNICE, Husova 103, 675 31 Jemnice 

Komerční banka 
~20711/0100 

www.barchan.cz 

Obec: dle zákona 128/2000 Sb. o obcích 

i Příloha č. 1 Výpis z registru ekonomických subjektů 
Příloha č. 2 Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města 

smnice 
i Pfí.oha č. 3 Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

CELKOVÝ rozpočet akcc položková rozvaha vvdaiu a orumú 

Výdaje (Kč) Pňimy (Kč) 
Zámek - historické doprovodné programy 150.000 
Zámek - zábavy, koncerty 350.000 
Historická scéna, průvody 70.000 
Porpagační materiály (plakáty, letáky), 
reklama 60.000 
Technické zajištění slavnosti, úklid 150.000 
Materiál 15.000 
Ohňostroj 45.000 
Mobilní WC 20.000 
Historické kostýmy 30.000-
Prapory 15.000 
Koně do průvodu 15.000 
Odměny - učinkujici, barchanícká komise 75.000 
Občerstven! pro učinkujici 15.000 
Zapůjčeni podia 45.000 
OSA 10.000 
Pořadatelská služba - security 35.000 

Celkové výdaje 1.100.000 

Poplatek z místa - kolotoče 300.000 
Poplatek z místa - stánky 200:000 

Celkové příjmy 500.000 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Konkretizace časti akce, na kterou je dotace požadována 
Použiti požadované dotace od Kiaie Vysočina. 
Výčet NEUZNATELNVCH nákladů: 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 
• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 

osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

• náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 

• úhrada úvěrů a půjček 
• penále, pokuty 
• náhrady škod a manka 
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce 
• náklady (výdaje) na právní spory 
• náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) vyše výdaje 
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina. 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nékladů, a.to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdeje budou ve : 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pfi vyúčtování prokázat 

Zámek - historické doprovodné programy 150.000 
Historické kostýmy 30.000 
Prapory 15.000 

mailto:nevecny@mesto-jemnice.cz


I 
a 
a 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i • Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce {tj. řádek 4 a 5 

výše uvedené tabulky). 

I 
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 

Ivýši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku:: 
tohoto překročení z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci částí akce nižší než základ pro stanovení 

(dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., žeí 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

I 3. Bližší informace o akci 

I 
1 
^ í Dopad akce (akce má např dopad lofcaíní, regionální, celostátní meztn rodní apod) 

i 
i 

- - • ř-t»pi*- pi "oil Jomci -«í Kr»j«. Vw«oun 

1. Požadovaná vyse dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 100.000,-Kč 

2. 
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

195.000,-Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
51,28 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádostí myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorírrgu.. 

95.000,- Kč 

5. 
Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v % 

48,72 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Cllove publikum ti. PC n km rroo dle riOin.lV) <|r h n-ti-cn p,a r=j„h 

Publikum: 
žáci základních a středních škol - účastnici v průvodech - cca 100 -150 osob 
členové spolků a organizací - cca 50 osob 
obyvatelé města - 4.000 osob 
návštěvníci města - cca 7.000 -10.000 osob 
živnostnici - cca 50 - 70 podnikatelských subjektů 

Jaký význam má akce pro kraj popř. pro obec, zájmovou skupinu, apad.? 

1) žáci základních a středních škol, členové místních spolků a zájmových organizaci, kteří se budou 
aktivně podílet na realizaci jednotlivých akci v rámci slavnosti (100-150) 
2) obyvatelé města (4.000) a Jemnického mikroregionu, který sdružuje 30 obcí 
3) domácí i zahraniční návštěvnici města (7-10.000) 
4) podnikatelské subjekty v cestovním ruchu a službách (cca 50). 
Širší zapojeni místních obyvatel do konkrétních aktivit jim nabídne seberealizaci a zajímavější 
perspektivitu v území, ze kterého obecně lidé spíše odcházejí z důvodu nedostatku zajímavých 
příležitostí (ať již pracovních, či společenských). Pro občany a návštěvníky města znamená realizace 
projektu významné kulturní a společenské obohacení, seznámeni se s tradici a historií města. 

Součástí tradiční jemnické slavnosti Barchan je béh čtyř poslů o dary královny Elišky. Město Jemnice 
podalo žádost o zápis jádra historické slavnosti Barchan - Běhu o barchan - na prestižní Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 
Žádosti bylo vyhověno dne 9. prosince 2013 a kladné vyřízeni této žádosti podepsal ministr kultury 
České republiky pan Mgr. Jiří Balvín a výsledek potvrdil zápisem na výše uvedený seznam. JAii 
Běh o barchan se tak stal nehmotnou kulturní památkou jako teprve devátý nehmotný statek po boku ; 
Slováckého verbuňku, Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecká, Jízdy králů cis1 

Slovácku, Sokolnictví, Myslivosti, Valašského odzemku, Vodění Jidáše a Východočeského loutkářství: 
Je to tedy ojedinělá akce podobné hodnoty v Kraji Vysočina. 

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: 
Jemnické listy, Jarmark, Ozvěny, Třebíčský deník, Jihlavské listy, TIM, MF dnes, Horácké noviny, 5+2 
dny, ČT1, rsg. televize R1, Český rozhlas... 

Tradice akce Qedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod ?) 

Jemnická historická slavnost Barchan se slaví již po stalet! v neděli po sv. Vítu (15. červen). Její vznik, 
smysl a význam je po řadě staletí zahalen tajemstvím, a tak se můžeme pouze dohadovat, zda „bylo -
nebylo". Nános pověstí a mýtů je natolik silný, že pravdu se už asi nikdy nedozvíme. 
Podobné slavností se ve střední Evropě konaly od středověku na více místech, ale nikde se 
nedochovaly v živé podobě jako v Jemnici. i 
První dochovaná písemná zmínka o Barchanu pochází zraku 1713, kdy zapsal písař do městské knihy, 
několik vět o rozepři mezi radními města Jemnice o věcí potřebné k závodu barchaníků. Tento náhodný 
zápis má dnes velkou hodnotu, neboť dokazuje, že závod poslů (barchaníků) byl již na počátku 13. , iív 
století dávno zavedenou a váženou tradicí. 

O slavnosti existuje četná literatura - práce J.E.Horkého, J, Urbana, G. Wolného, J.S. Menšíka, 
jemnického vrchnostenského úředníka Friedricha, které pocházejí z 19. století. Nověji se slavností 
zabývali Fr. Jech nebo P. Ježek, J. Gartner apod. 

Doprovodný program akce, resp. navaznost na jiné akce irr>ui •>> -l. -1 

S historickou slavnosti Barchan se pojí tyto akce: 
Ples královny Elišky - pořádá NKN Jemnice 
Rybářské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá MRS Jemnice 
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu - pořádá MS Mladoňovice 
Hasičské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá SDH Jemnice 
Volejbalový turnaj O putovní pohár Barchanu - pořádá Atletika Jemnice při ZŠ Jemnice 
Závody horských kol MTB O putovní pohár Barchanu - pořádá AFT Jemnice 

Piup iqn.ť iiui'in. Krijj - iihIiiz"! ot t.odnot.i > - • 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např n p op gačnich materiálech spojených s akci, plakátech, 

I pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci .) 



Kraji Vysočina nabízíme propagaci na plakátech, letácích a brožurkách s programem slavnosti, 
pozvánkách na akci, na reklamních plochách patřících městu Jemnice. Dále pak informace o podpoře 
kraje v článcích zveřejněných v regionálním a místním tisku, na webových a facebookových stránkách 
města a při dalších vhodných příležitostech. 

Akce není zisková. V předchozích letech se navíc upustilo od vybírání vstupného na veškeré kulturní a 
historické programy a došlo tak ke snížení celkových příjmů. V současné době doplácí město na 

pořádání slavnosti cca 500 - 600 tis. Kč 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění: 

Město Jemnic© 
V Jemnici dne 2.8.2016 10? ST5 31 J^mníc& , 

IÓ: Of28953$ • DIŮ: CZ0Qíp9531 

^ 
razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Mgr. Ondřej Rázl 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail: razl. o@kr-vvsocina. cz 
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270 


