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Smlouva o poskytnutí dotace 
•'1 

Rozpočtová skladba: (3^4 33^f ftyL 51X1 , OR] 4%^ UZ OoQ 4% 

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 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 001876.0016 

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

(dále jen „Kraj") 

Cl. 1 
Smluvní strany 

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

a 

Tančírna Třešť, z. s. 
se sídlem: Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť 
IČO: 26548160 
zastoupené: Petrem Píšou, předsedou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 86-2659360257/0100 
(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 „Tančírna Třešť 2017", 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. 

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 120 000 Kč (slovy: sto dvacet 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 210 000 Kč 
Výše dotace v Kč 120 000 Kč 
Výše dotace v % 57% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 43% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 90 000 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 Cl. 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. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12. 2013, s. 1). 

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, 
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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 povinen akci zrealizovat nejpozději do 1. ledna 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 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. 

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) honoráře ostatní orchestry, 
b) služby - ozvučení. 

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, 
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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 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 31. března 2018 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 údaie o akcí 

(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 
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inzerce (faktura) dotace 
stravování (pokladna) reklamní plnění 
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného 
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 osobv oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě isou 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. 
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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. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře" umístěné na všech technických 

materiálech a tiskovinách souvisejících s akcí - pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách apod., 

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) umístění loga Kraje Vysočina ve výčtu partnerů např. na pódiu, 
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. příp. www.vvsocinafandikulture.cz 

na internetových stránkách souvisejících s konáním akce, 
i) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vvsocinakrai na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce. 

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 ČI. 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 
8.8.2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 1. 2017 
usnesením č. 0012/01/2017/RK. 

V Jihlavě dne 2 h -01- 2017 

MUDr. Jiří j3áhoqrtek 
hejtmarwraje 

(za Kraj) 

Petr Píša 
předseda 

(za Příjemce) 
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

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

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci 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-il žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační Čfsio osoby, bylo-Il přiděleno, 

b) požadovanou Částku, 

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

d) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomocí i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 

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

g) seznam případných příloh žádostí, 

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

1. Základní informace 

Název akce 
Tančírna Třešť celá sezona 2017 

Slizši popis akce
mi pjblikum, dopad "íI.cb Tf 

akce, Jsnrokodrti progrp"! aire n 
návaznost na fn8 akce. vytéisC s 

Frooagnce ,m4"3 Kraje Vysoftlns 
<b zená pr«thodnota 

Celoroční projekt s 20tiletou tradicí, zaměřený na živou 
swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných 
žánrů, doplněný o množství performancí, divadelních, 
tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně 
specifické vizualizace daného prostoru. Obdobný projekt 
tohoto rozsahu v ČR neexistuje, pouze na Vysočině a 
tak při četných výjezdech kmenového Zatrestbandu na 
nejvyššl společenské akce nejen po ČR dochází k 
propagaci regionu, odkud orchestr s hosty dorazil - tedy z 
Vysočiny. V roce 2017 opět doplněný navíc o dětskou 
Tančirničku, více v oddílu „3" této žádosti /Bližší informace o 
akci/ 

Cj^oiiy harmonogram ítr.o 
racatck - ukončonf)-

Standardně minimálně 6 celovečerních programů v 
období od března do prosince 2017 plus dětská 
Tančlrnička v prosinci, /vyúčtování do 31.3.2018/ 
termínv jednotlivých večerů projektu budou upřesněny 

Misto konáni akea' Třešť, Jihlava, Tfebfč. Náměšť nad Oslavou. Telč 
Súčel, na který žadatel chca 
Botacl použit: 

Úhrady honorářů vystupujících umělců, orchestrů, 
divadelníků a tanečníků, dále úhrady pronájmu zvukové, 
světelné a videotechniky, stavby pódií, pronájmy sálů a 
prostorů a úhrada propagace 

aUVQQimni * 
vjdnetl sSluaco, tei.3 

,<tenl žárfoíH v&inS Infbrrract. o 1 
13 žadatel. žádaT o prcsifecft/ na j 
SI v 'S-1& granteíicfc programů Fc 
ročiny, jaké fine doBinl Muly 
.i!/ ted Kiaja Vyso&r.a 
cgiTi-ů SO), Hía 

potají ano, » jaké vyji, v pfipjdélj 
*b>io acůtňuito pni. 

rámicki owftí {POZOR- tento do a 
aMáds-i i obce, ;ej'efr 

i-23ca 9 pftepévkevé 
H3'"o\!c:Hatií idsir 

sobu s ovaílátiCm právního důyf 
("okudpl mayla < 

iiwsi dokladů k pnivnf 
JP 
Si 

Sozfiam Hera 

v iWů mí přim i podR, a \ 
iheto podílu (Jedni sf a 
imck-vh osab. v kteryLh mí 

ztttt, ís čte nam Btxm I 

i bodu b) Já 
fškapmstfpWihit 
osobou oprírmínouj 

el slovo Jrstsvantn!* j aeisloyt 
ankovni ústi v: 
Jbiv DallnVVilrilU uviu« 

ÍWW (domovské stránky i 
a Internetu) 
rávní subjektivita žadatele: j 

.í-"an víech rioKIsdfi které Jsou 
žAdofíl Dfídtgr/ň 

j Důvodem podáni této žádosti je zajistit následující 
20. ročník již tradičního projektu, který už neodmyslitelně 
i patří v Kraji Vysočina a městu Třešť. Pro zajištěn! finanční 
i dostupnosti v oblasti výše vstupného pro návštěvníky a pň 
I zachování kvalitativní dramaturgické skladby veškerých 
I večerů jde o jednu ze sležek vlcezdrojového zajištění 
i finančních prostředků. Žádáno bylo v rámci grantů „VIP 
1 akcí Kraje Vysočina" v letech 2009, 2012, 2013 , 2014, 
j 2015 a 2016. Dále v projektu hospodaříme pravidelně s 
I dotací od samotného Města Třešť zpravidla ve výši 
j 150.000,- a dále s plněním privátních partnerů Tančírny 
i Třešť. 
| Právnická osoba 
11. Tančírna Třešť. zapsaný spolek 
2. Třešť, Na vyhlídce 92/2 ,589 01 
3. IČO 265 48 160 

14. právnická osoba 
15. Petr Píša - předseda spolku 

6. Kontaktní údaje 
tel. číslo: 608860099, 
e-mail, adresa: pis@tancirnatrest.cz 

bob.es@seznam.cz 
poštovní adresa: Třešť, Na vyhlídce 92/2 , 589 01 

j ad „c" irelevantní 

l KB Jihlava, expozitura Třešť 
186-2659360257/0100 

i www.tancirnatrest.cz 
I stránky kmenového orchestru: www.zatrestband.cz 

1 Právnická osoba - zapsaný spolek 

j -ověřená kopie Stanovy občanského sdružení Tančírna Třešť 
I -ověřená kopie Zápis z Valné hromady o.s. Tančírna Třešť 



jr-

CELKOVÝ rorpoLCt akce polo.-ko\3 rozidlK. v\ddiu a prnmu 

Výdaje Přiimy 
Stavby, technika, pronájmy pódii 155.000,- Vstupné 360.OOO,-

Doprava a ubytování 25.000,- Kraj Vysočina 210.ooor 
Propagace, plakáty, výlepy, ost.tisky 50.OOO,- Město Třešť 150.OOO,-

Produkce a režijní náklady 35.000,- Ostatní partneři projektu 120.OOO,-
Služby - ozvučeni SO.ooo,- Ostatní příjmy 90.OOO,-
Služby - světla & live video 95.000,-
Nájmy sálů, 130.OOO,-
Honoráře Zatrestband 140.ooo,-
Honoráře divadelní performance 5D.OOO,-
Honoráře taneční vystoupeni 40.ooo,-
Honoráře ostatní orchestry 150.ooo,-

930.000,- 930.000,-

2. Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina 
Konkretizicc části jikce na kterou jc dotace požadována 
Použiti pozadovein0 doldce od Kraie Vysžčin i M[ 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případně smlouvě o poskytnuti 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 ksíti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ) 

• náklady (výdaje) na nákup věci 
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) 
Honoráře ostatní orchestry 
Služby - ozvučeni 

výše výdaje 
150.000,-

60-000,-

ssll Rozpis použiti uotdce od Kr j* Vysočina Hf 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč .210.000,-.Kč 

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

.210.000,- Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
100 % 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 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorinqu...0.00 

0,00 Kč 

5. 

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

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky). 

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizací části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 



3. Bližší informace o akci 

CikVí. niifi"iurn *- •- v - r>f -m» ai • . •»« h .r\ r*_--i (•,"». 'v - ,b iB 
miscGž. íPrisntf-Q-00ÍiTK-třGnný.">( ffiužii-fcSnv,- ŽL/okň-y%<feinQ5ii. 

Publikum: 
Skladba a počty návštěvníků souvisí většinou s kapacitou sálů, ve kterých jsou Jednotlivé terminy 
projektu realizovány. V průměru jde o návštěvnost 400 - 500 návštěvníků / v případě plavby na lodi 
Tajemství po Vltavě je kapacita omezena z bezpečnostních důvodů na 250 návštěvníků. 

Složení návštěvníků jednotlivých Tančlren Tfešt je bez hranic věku a sociálního postaveni. 
Potkávají se tady náctiietl studenti s návštěvníky středního i důchodového věku, kteří velmi často 
vyrážej! na jednotlivé akce jako na rodinnou akci, dávají si tu dostaveníčko lidé, kteří nemají čas a 
nebo ho neumějí najit setkat se jindy. A tak je Tančírna krásným místem setkáváni, které občas 
podporujeme volbou her, co v rámci večerů probíhají, tak aby mezi sebou začali verbálně komunikovat i 
návštěvnici, kteří by se spotu nikdy nesešli. Otevřenost projektu pro mladou generaci studentů 
podporujeme nasazením mimo Jiné i nízkého vstupného ft00,-Kč/, sice bez místenky, nicméně s 
možností jiného prožitku, než nabízí dnešní standardy v oblasti tanečních akci. 

V roce 2016 opětovně zařadíme v prosincovém terminu TANČÍRNiČKU PRO DĚTI 
Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?: Arnošt Goldllam, divadelní autor, herec a 
režisér, Jiří Suchý - básník, textař, herec, Karel Schvancenberg - politik, Onřej Havelka - režisér, 
herec, zpěvák, Miloš Forman - režisér, Libor Pešek - dirigent, Jan Hřebejk - režisér, Ladislav Kemdl -
zpěvák, Miroslav Janek - kameraman, režisér, Petr Forman - herec, režisér, Matěj Forman -
scénograf, Michael Caban - produkční MFF Karlovy Vary, scénograf, David Vávra - architekt, herec, 
Martin Kumžák - hudebník, Eva Holubově - herečka, Ivana Chýlková - herečka, Jan Kraus - herec 
moderátor 

Jde o kultivovanou zábavnou, tanečně divadelní akci, která posunuje osobnosti mladých 
návštěvníků a u starší generace zachovává naději, že ne vše je v našem okolí špatné, hlučné a 
necitelné. .Kultivace" jako taková, v širší obecné rovině aplikovatelná. Je hlavním heslem projektu 

Navštívit Tančírnu Třešť se stalo výborným důvodem vrátit se na Vysočinu alespoň na 
víkend - to u těch, které život z našeho kraje odvál a i u těch, co zde kořeny neměli. Je tak 
přfjemné, prezentovat se akcí, která namá obdobu ani ve velkých českých metropolích. 

Tančírna Třešť jako dlouholetý projekt má již své místo v kulturním kalendáři Kraje Vysočina a jako 
taková má již svouje publikum, které se stále rozrůstá takovým způsobem, že známost tohoto projektu 
již dávno přesáhla hranice kraje Vysočina. Tyto reference k nám na Vysočinu pak přivádí nové a nové 
návštěvníky, kteří nesou věhlas dál do míst svého všedního působeni. 

Jde o místo s kvalitní živou hudbou velkých orchestrů, místo, kde mohou celoročně mladí 
najit alternativu pro tráveni volného času, místo, které je Jako stvořené pro novů kontakty, Jak 
pracovní, tak především osobní. Starší ročníky pak nalézají zavátou nostalgii velkých večerů a 
skladeb, které se dnes již v médiích neprovozují. Místo, kde návštěvníci mohou najít kvalitní 
zábavu přímo spojenou s kulturní koncepci města, či samotného Kraje Vysočina. Představujeme 
umělce v netradičních žánrech, kteří by Vysočinu jinak zřejmě míjeli a rozšiřujeme tak v rámci 
dramaturgie kulturní nabídku Kraje Vysočina 

pozornost mědil v minulosti: 
Česká televize, MF DNES, Jihlavské lisfy, Český rozhlas, TV Nova, TV Prima, TV Óčko 
Účast kmenového blgbandu projektu v přímém přenosu Závěrečného galavečera zlínského filmového 
festivalu Zlinfest, dále natáčen! ČT Ostrava na samotné Tančímě dále natáčen! pořadu Skoda lásky v 
režii Jana Hřebejka 

Iradíse atea novate- tste c atos rrahďotau tsag. g-wi' •>}. 
ojekt vstoupí rokem 2017 do jubilejního 20.ročnlku své existence. Velmi často je podpořen četnými 
výjezdy kmenového orchestru Zatrestband po celé ČR i do zahraničí /Rakousko, Slovensko, Němcko, 
Itálie/ Dominantou však zůstávají produkce na Vysočině a výjezdy po celé ČR domácího Zatrestbandu 
se silnou vazbou na propagaci Třeště a Vysočiny /mimo jiné i pravidelná účast na prestižních akcích 
mimo region Vysočiny. 

Projekt Tančírna je silně vázán na další aktivity TančímaTřeš", z.s. 
Propagace a vnímáni veřejnosti Jsou pak silnější, když dojde ke kumulaci několika 
silných programů. 

Mimo opakovaně zmiňovaných dlouhodobých úspěšných spoluprácí s různými subjekty 
/úzce spolupracujeme s divadly De Facto Mimo, T.EJ.P a divadlem DIOD Jihlava. 

Tančírna Třešť, o.s je také pořadatelem festivalu Cihelna Tfešt, projektu Zahradní divadlíčka, 
spolupracuje úzce s orchestry Zatrestband a Tutti, dále s některými pořadateli kutumích akcí v rámci 
Vysočiny Veškeré činnosti sdruženi Jsou také úzce provázány s ORCHESTRoJem-jde o 
absolutně mobilní svébytný hudebně - divadelní projekt, vycházející z našich mnohých dosavadních 
produkčních zkušenosti v oblasti netradičních představeni, festivalů, divadel, koncertů a performanci. 
Kouzelný objekt, ze kterého po hravé, divadelně — technicky pojaté formě overtury „vykvete* celý živý 

bigband přičemž forma, obsah a provedeni celé produkce tak nabere velmi atraktivní podobu. Tyto tři 
složky projektu nemají hlavni ambici jen kultivovat či šokovat publikum, ale hlavně ho pobavit. Pobavit 
způsobem, který ještě na své cestě životem nepotkal. 

Tento projekt ve formě, do jaké je koncipován nemá po celé Evropě obdobu, tedy ani v ČR 
Mobilní forma celého konceptu je atrakfívní pro promotéry koncertů i pro produkční týmy festivalů či 
slavností umístěných do plenérového prostfedl. 

igaccjtic-ina Kraje V/sosina - nabtzana protihodnota -i. "vi",VíHHHÍ 
1 Kwjs Vysc&na onjanfeéWfi rsí>t*ejí -fiapř na oropagioilsti matanřech áW-|ffi|Í0|! 
njH ttftljiniícti ptcihácft fcfl SžíBoíné afca ) » , 

Produkty pasivní propagace: na vebových stránkách v sekci „s námi" www.tancimatmst.nr , dále 
na všech tiskovinách/plakáty, pozvánky, vstupenky, letáky/ 

Aktivní produkty-: live videa přímo v sále v Třešti Ai výjezdových Tančlren dle technických možností 
prostoru/, dále verbální prezentace Kraje Vysočina v rámci moderování a v rámci četných 
produkcí orchestru Zatrestband I mimo terminy projektu. 

Divadelní performance: aktivní formy prezentace partnerů projektu přímo v místě konáni divadelními 
prostředky- tedy formou, která vstupuje u diváku nejsilněji do podvědomí- nejdominantnějšíje vidy v 
prosincovém termínu, kdy projekt bilancuje celý rok 

Média: prezentace Kraje Vysočina v médiích Jako partnera celoročního projektu v rámci propagace, 
dle produktových možnosti daného média 

Projekt po uhrazení všech nákladů souvisejících s produkcí není generován pro zisk. Předpokládaný 
rozpočet sezóny Je sestaven Jako vyrovnaný. 
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-Ve věci této Žádosti o podporu akce jedná pověřený předseda z.s 

J Přílohy: 

-ověřená kopie Stanov zapsaného spolku Tančírna Třešť 
-ověfená kopie Usneseni KS Bmo o změně názvu spolku 
-ověřená kopie Zápisu Valné hromady s volbou Výboru z.s. 

, -ověřená kopie Zápisu Výboru o volbě předsedy spolku 
-Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

•Tančlma Třešť Petr Ptža 

V Třešti dne 8.8.2016 // L-
IM 

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 


