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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). 
i 
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, KUJIP01DRRYG 
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, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 001876.0030 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj") 

a 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se sídlem: Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 
IČO: 00294136 
zastoupené: Ing. Karlem Pačiskou, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-723751/0100 
(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 „Slavnosti brambor - ochutnejte Vysočinu", 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. 

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 50 000 Kč (slovy: padesát 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 84 000 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v % 59,5 % z celkových nákladů na 

' akci 
Podíl Příjemce v % 40,5 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 34 000 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, pokucl 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 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 8.10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1.1. 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, poštQvné, 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) pódium s ozvučením pro gastronomickou show Ochutnejte Vysočinu; 
b) ceny do soutěží; 
c) ingredience na vaření na pódiu; 
d) honorář pro hudební vystupující; 
e) odpočinková dětská část; 
f) materiál na dětskou dílnu. 

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 

i, 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 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 15. prosince 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 ^kce, 

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 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 
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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 osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě isou úplné, přesné a pravdivé. i 

ČI. 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) -
písm. j) 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 
hebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


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 (zdravíce) pro zástupce Kraje, 
d) viditelné a prominentní umístění loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 8 ks 

reklamních plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u 
Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr-
vvsocina.cz). 

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 a uvedení faktu, že akce je podporovaná 
Krajem Vysočina, 

h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.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 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 

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 
účinností 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 25. 
8. 2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. 6. 
2017 usnesením č. 0242/04/2017/ZK. 

smluv. 

V Jihlavě 

MUDr. Jiří Běhfou 
hejtman k/aje 

Ing. Karel Pačiska 
starosta 

(za Kraj) 
starosta 

(za Příjemce) 

mailto:Razl.O@kr-vysocina.cz


ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnuti 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-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-ii 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 navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 

f) je-ll 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 

Název akcc: 1 Slavnosti brambor - ochutnejte Vysočinu 

Bližší popis akce: 
! Cílové publikum, dopad akce. tradice 
j akce. doprovodný program akce resp. 
j návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
I apod. 
Propagace jména Ktaje Vysočina -
nabízená protihodnota. 

Cílem gastronomické akce Slavnosti brambor - ochutnejte 
Vysočinu je představit kraj Vysočina a jeho typické chutě se 
zaměřením na tradiční produkt Vysočiny - brambory. 

Akce Slavnosti brambor - ochutnejte Vysočinu tematicky spadá 
do kategorií akcí gastronomických slavností. 
V roce 2013 se poprvé v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnila 
akce Slavnosti brambor při návštěvě 2000 osob. O rok později 
se stala akce již titulni bramborovou akcí v ČR. Slavnosti 
brambor pro rok 2017 budou již 5. ročníkem této akce. 

Základní prvky akce: 
• Uspořádání a každoroční opakování speciální 

gastronomicko-turistické akce pro veřejnost 
s návštěvnosti v řádu tisíců osob; hlavním motivem jsou 
brambory prezentované prostřednictvím špičkových 
šéfkuchařů i odborníků na jejich pěstování; 

• Součástí akce je propagace kraje pomocí a jednotlivých 
turistických cilů za pomocí Vysoěinatourism a 
partnerských organizací a představen! nejširsi turistické 
nabídky kraje Vysočina v podobě stánku s propagačními 
materiály, videem atd.; 

• Součástí akce je také představení producentů krajových 
specialit Vysočiny s poukazem na rozmanitost produktů 
tohoto kraje. 

Hlavní gastronomicko-turístickš akce se bude konat v Bystřici 
nad Pernštejnem v Centru Eden, které je strategický projekt 
cestovního ruchu v kraji Vysočina. 
Akce se skládá z gastronomického, odborného a zábavného 
programu. 
V rámci gastronomického programu vybraní producenti brambor 
z celé Vysočiny představí své výpěstky, ze kterých bude 
kvalifikovaný personál pod vedením špičkových Šéfkuchařů 
připravovat tradiční i netradiční speciality. Součástí jsou i 
kuchařské bramborové workshopy, kuchařské show, 
gastronomické soutěže, ochutnávky krajových produktů 
s možnosti širšího zapojení návštěvníků do programu akce. 

•V odborném programu vystoupí profesionálové Výzkumného 
ústavu bramboráfského, zemědělských univerzit, 
Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, Českého 
zahrádkářského svazu a další. 
V zábavném programu nebude chybět náplň pro děti, soutěže, 
představen! zemědělské techniky a další. 

Akce je zaměřena nejen na obyvatele kraje Vysočina, ale 
zejména na širší okruH krajů a turisty z celé České republiky. 
Dle dat z minulých dvou roků je rozložení návštěvníků: 

• návštěvnost v roce 2014 cca 2000 osob. Návštěvnosti 
v roce 2015 cca 2500 osob 

» struktura podle mista - cca 10% z místa, 30% Jihlava, 
Žďár nad Sázavou a Brno, 50%^ jiných regionů ČR; 

• struktura podle věku - ekonomicky aktivní S0%, 20% 
důchodci, 30% ostatní 

Kraj Vysočina bude propagován na všech propagačních 
nosičích akce, viz níže. 



Časový harmonogram akce 
(začátek - ukončeni): 

30. 9. 2017-1.10.2017 

Místo konáni akce: Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem 
Učel, na který žadatel chce 
dotaci použít: 

Pokrytí organizačních nákladů na realizaci akce 

Odůvodněni žádosti: 
Popis výchozí siluace, která vede k 
podáni žádosit včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci giantových programů Fondu 
Vysočiny, jake jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo ! 
prdgramú EU), zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano. v jake výši, v přtpadé. že 
nebylo požádáno, proč. 

Slavnosti brambor se během několika let staly důležitou 
součástí kulturního i gastronomického programu v kraji 
Vysočina. Svojí návštěvou kladným hodnocením přispívají 
ke zvýšení prestiže kraje u turistů z jiných destinací. 
Samotné slavnosti jsou však finančně velmi nákladné a 
pro udržení standartu a kvality akce se snažíme vytvářet 
bohatý, odborný a zábavný program. Ekonomické 
vyčíslení tohoto programu převyšuje příjem ze vstupného 
na akci. Rozdíl je pak získáván z partnerských dohod a 
dotací. 

V rámci akce není přislíbena žádná jiná dotace. 
Identifikace žadatele: 
Právnické osoba (POZOR, tento doklad 
dokladaj! i obce. jejích příspěvkové 
organizace a příspěvkové organizace 

dalo ptedkládá identifikaci: 
a. osob zastupujících právnickou 
osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení (Pokud JIŽ nebylo do loženo v 
rámci dokladů k právní subiektwtě 
iatiateiň. jedná se napffkiítti o výpis 
usneseni zastupitelstva obce o zvoleni 
starostou) 
b. osob s podílem v této právnické 
osobě (Jedna se napfklaa o seznam 
členů spolku., seznam akcionářů, seznam 
členů divžstve. seznam Heno svazku 
obol aid) 

c. osob, v nichž ma přímý podíl, a vyči 
toholo podílu (JsidPij .so o Mzntirri 
právnických osob v kterých má žadatel 
podíl je členem apod) 

Uvedeno náležitostí dle bodu b) J c) 
lze doložit jako prostý přehled 
potvrzený osobou oprávněnou jodnut 
jmenem žadatele. Pokud jsou údaje dle 
bodů b) a c) pro žadatele uolevantni, 
musí žadatel uvést k bodům b) a c) 
slovoirelevantní" 

Právnická osoba 
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, 
Z. Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
3. IČO: 00294136 
4. Obec 
5. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: 

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta 
6. Kontaktní údaje 

Alena Prudká 
a) tel. číslo 566 590 322 
b) e-mailová adresa: alena.Drudka@bvstricenD.cz 
c) poštovní adresa: Příční 405, 59315 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Bankovní ústav: 
Číslo bankovního účtu: 

Komerční banka 
9005-723751/0100 

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

www.slavnostibrambor.cz.www.CQntmmftden.cz WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

Právní subjektivita žadatele: 
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivité žadatele) 

obec 

Seznam dokladu 
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy) 

1. Výpis z registru osob 
2. Usnesení zastupitelstva 
3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb. 

4. Čestné prohlášení de minimis 

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a příjmu 

Výdaje 
50 000 Kč - Propagace 
85 000 Kč - personální náklady (brigádníci) 
25 000 Kč - postavení pódia a zvučeni 
15 000 Kč - honorář moderátorovi 
15 000 Kč - honorár kuchaři 
10 000 Kč - honorář divadlu 
5 000 Kč - honorář pro výzkumný ústav 
bramborářský 
5 000 Kč - ceny do soutěží 
7 000 Kč - ingredience na vařeni 
25 000 Kč - honorář pro hudební vystupujici 
2 000 Kč - materiály na dětskou dilnu 
5 000 Kč - vyzdobeni areálu 
20 000 Kč - odpočinková dětská část 

CELKEM 269 000 Kč 

Přijmy 
200 000 Kč-Vstupné 
6 000 Kč - pronájem prostoru pro stánky 

2. Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 
Použiti požadované dotace od Kraje Vysočina. 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladu: 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné 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 
připojeni k síti, 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 

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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje 

- Pódium s ozvučením pro gastronomickou 
show „Ochutnejte Vysočinu "(mediálně 
známí kuchaři vaří „Vysočinu" pro diváky") 
-25 000 Kč 

- Ceny do soutěži - 5 000 Kč 
Ingredience na vaření na podiu - 7 000 Kč 
Honorář pro hudební vystupující - 25 000 
Kč 
Odpočinková dětská část - 20 000 Kč 
Materiál na dětskou dilnu - 2 000 Kč 

Celková částka: 84 000 Kč 



; N:M?:k! Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 
I číslo I 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 67 200 Kč 

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

84 000 Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
80 % 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 vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklemy, 
sponzoríngu... 

16 800 Kč 

5. 

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

20 % 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 překročeni z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci 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 

Cílové publikum (popište prosím kolik osob akce oslovi/oslovila v předchozích ročnicích, jaká je jejich 
struktura - např. déti. mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, Široká v&fejnpst. minority, apod.) 

Akce je zaměřena nejen na obyvatele kraje vysočina, ale zejména na širší okruh krajů a turisty z celé 
České republiky. Dle dat z minulých dvou roků je rozložení návštěvníků: 

- návštěvnost v roce 2014 cca 2000 osob, návštěvnost v roce 2015 cca 2500 osob. 
- struktura podle místa - cca 10% z místa, 30% Jihlava, Žďár nad Sázavou a Brno, 50% s jiných 

regionů ČR; 
- struktura podle věku - ekonomicky aktivní 50%, 20% důchodci, 30% ostatní 

•v 

l 

Akce Ochutnejte Vysočinu - Slavnosti brambor rozšiřuje nabídku gastronomických akcí, které již v tuto 
chvíli v kraji Vysočina jsou, ale které mají zejména lokální význam. Akce se stala tradiční a je známá 
nejen na Vysočině, ala po celé České republice a návštěvnici na akci jezdí i z větších vzdáleností. 
Cílem je maximálně rozšířit a popularizovat akci Ochutnejte Vysočinu - Slavnosti brambor v celostátním 
měřítku, aby došlo ke zvýšení významu gastronomie a produktů typických pro Vysočinu na 
nadregionální význam, s mimořádným významem pro kraj, stejně jako k tomu došlo na jižní Moravě při 
Slavnostech chřestu a Slavnostech moravského uzeného. 

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) 

Akce navazuje svým konceptem na akce Slavností chřestu a Slavností moravského uzeného. V Bystřicí 
nad Pernštejnem se v roce 2017 tato akce uskuteční již pátým rokem. Předešlé roky byly ve znamení 
rozvoje akce a vytvoření vhodných podmínek pro zavedení tradice. 

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce v;1 w: ux-oiur) 

Přímý doprovodný program akce Slavnosti brambor - ochutnejte Vysočinu 2017 bude probíhat v 
Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Jedná se o přednášku odborníků z Výzkumného ústavu 
bramborářského, soutéž jedlíků, soutěže pro děti s bramborovou tematikou, dětská bramborová dílna, 
rodinná bramborová olympiáda, ochutnávka bramborového piva a další. 

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (j-j'-.v sopcf.cky reklam-,i prostor pro 
I propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např na propagačních materiálech spojených s akci, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách reklamních plochách pft samotně akci...) ____ 

V rámci akce Slavnosti brambor nabízíme nejméně následující reklamní prostor: 
• umtstěniloga kraje jako hlavního partnera na plakátech 
• umístěni loga kraje jako hlavního partnera na webu 
• umístění loga kraje jako hlavního partnera na facebookovém profilu 
• umístění loga kraje jako hlavniho partnera na pozvánkách (elektronické, tištěné) 
« umístění loga kraje jako hlavního partnera na programu 
• umístění loga kraje jako hlavního partnera na banneru u hlavniho pódia gastronomické akce. 

Výtěžek akce (pokud se jednž o akci, který aeronije zisk, jak je tento zisk použit?) 

Příjmy z akce jsou zcela použity na úhradu nákladů spojených s organizací akce a pokryti nezbytných 
vstupů, akce má vyrovnaný rozpočet 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněni: 

' dne ,M:ý. :.£?/£. 

a.) Mgr. Josef Vojta 
Wst«tOTsta8sstři£era4?eOTSsr.w-"";---'"";---'--'-;v-' , 

razítko a podpis statutárního zástupce zaaatelaj) jEíťJ 



(v případě zastoupení na 
plnou moc přiložit) 

základě plné moci je třeba 

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



8 ČESKÝ 
B STATISTICKÝ 
8 ÚŘAD 

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ 
VEŘEJNÝ VÝPIS ÚDAJŮ Z REGISTRU OSOB 

NA ZÁKLADĚ § 61 ZÁKONA č. 111/2009 Sb„ O ZÁKlADNlCH REGISTRECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

1. Výpis z registru osob 

IČO: 100294136 ~ 

Právní forma: 

Právní stav osoby: 

Datové schránky: 

2. Registrace 

OVM registrující: 

801 / Obec 

b3mbs36 -10 - datová schránka orgánu veřejné.moci 

00007054 - Ministerstvo vnitra 

Agenda registrující: JA325 - ISDS - Seznam orgánů veřejné moci 

Název osoby: Město Bystřice nad Pernštejnem 

Místo podnikání/Sídlo: 

Počátek registrace/ 
Datum vzniku: 

Konec registrace/ 
Datum zániku: 

Příční 405 
593 01 Bystrice nad Pernštejnem 

- nedefinovaný 

Por.č. Jméno, Příjmení/IČO, Název Adresa místa pobytu/Sídlo 
1. KAREL PAČISKA Zahradní 567 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

4. Provozovny 
Poř.č. IČP Adresa Datum zahájení činnosti Datum ukončení činnosti 

1004096895 Masarykovo náměstí 9 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

15.12.1998 

2. 1007813920 Masarykovo náměstí 1 
593 01 Bystříce nad Pernštejnem 

27.02.2006 

iátíost: 993Bee28-1ci2-13bG-9430-152a27ea3Q0Q Fíd: AB/2016-000 108107 Dna: 25.08.2016 0756:17 Strana: 1 / 

Registr osob - plný výpis 
Ověřuji pod pořadovým číslem BYS 13841/2016/QŽU/Hov, že tato listina, 
která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 
elektronické podobě. 

Ověřující osoba: Hovorková Ilona 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.08.2016 
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""MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

Zastupitelstvo města 
dne 5. listopadu 2014 

U S N E S E N Í  č .  1 / 2 0 1 4  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem konaného dne 5.11.2014 v 17 00 
hodin ve velkém sále Kulturního domu Bystřice nad Pernštejnem 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A  

I. bere na vědomí 

- rezignaci doc. Mgr. Ing. Miroslava Trnky, Ph.D. z volební strany Otevřená radnice na 
mandát člena zastupitelstva města získaný ve volbách do zastupitelstev obcí dne 11.10.2014 
a zánik jeho mandátu dnem 29.10.2014 

" J^2™™dátU Lnállradnlka volební strany Otevřená radnice Ing. Víta Novotného dnem 

n .  s t a n o v í  

podle ust. § 84 odst. 2, písm . m) zákona o obcích 

1) počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018 na 2 
(starosta a jeden místostarosta) 

2) počet členů rady města pro volební období 2014-2018 na 7 

3) veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady 

lil. v o l í  

podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích 

1) starostu Ing. Karla P A ČI S K U 
nar. 19.2.1957 
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní čp. 567 

2) místostarostu Mgr. Josefa VOJTU 
nar. 30.1.1970 
Bystřice nad Pernštejnem, Beranka čp. 1329 

3) další členy rady 

Mgr. Aloise BOUČKA 
nar. 1.4.1947 
Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova čp. 244 

Mgr. Martina HORÁKA 
nar. 10.3.1978 
Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci čp. 399 

Mgr. Vlastu MONCMANOVOU 
nar. 13.10.1962 
Bystřice nad Pernštejnem, Topolová čp. 555 

Mgr. Miroslava NOVÁKA 
nar. 27.11.1967 
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní čp. 750 

Ing.Emila ONDRU 
nar. 23.3.1967 
Bystřice nad Pernštejnem, Za Rybníčkem čp. 1726 

- finanční vvbor ve složení: 
Předseda: Mgr. Martin Svoboda (ANO) 
Místopředseda: Ing. Bohumil Kotlán (KSČM) 
Tajemník: Ing. Jana Jurošová 
Členové: Petr Hanzlík (ČSSD) 

Ing. Daniel Hamerni (SRBR) 
MUDr. Pavel Kudláček (KDU-ČSL) 
Ing. Josef Samek (Otevřená radnice) 
Stanislav Loukota (SNK ED) 

kontrolní vvbor ve složení: 
Předseda: Mgr, Martin Bárta (ANO) 
Tajemník: Bc. Jiří Daniel 
Členové: Mgr. Hana Kopecká (ČSSD) 

Mgr. Renata Pavlačková (SRBR) 
Ing. Miroslav Šikl (KSČM) 
Ing. Oto Lipovský (KDU-ČSL) 
Ing. Vít Novotný Otevřená radnice) 
Svatopluk Bagara (SNK ED) 



IV. s t a n o v í  

podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

s účinností od 5.11.2014 
• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 500,- Kč/měsíc 
• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši 1.800,- Kč/měsíc 
• odměnu za výkon funkce předsedy komise rady a předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.000,-

Kč/měsíc 
• odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru ve výši 1.000,- Kč/měsíc 

V .  z m o c ň u  j  e  

1) starostu Ing. Karla Pačisku 

k zastupování Města Bystřice nad Pernštejnem na valných hromadách společností, ve kterých má 
Město Bystřice nad Pernštejnem majetkovou účast 

2) místostarostu Mgr. Josefa Voitu 

k zastupování Města Bystřice nad Pernštejnem na valných hromadách společností, ve kterých má 
Město Bystřice nad Pernštejnem majetkovou účast 

k zastupování Místa Bystřice nad Pernštejnem na valné hromadě společnosti Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko 

3) radu města 

k provádění rozpočtových opatření až do výše 2 mil. Kč v každém jednotlivém případě 

O \ 

Mgr. Josef Vojta 
místostarosta města 

v 

s 
\ 

Šj 

/ 

•V 

Podle ovfefovacf knihy Městského úfadu Bystřice nad Pernštejnem 
por.č. vídímace V-0042-2015 
tato úplná kopie obsahující 3 strany 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byla pořízena, 
a tato listina je prvopisem obsahujícím 3 strany. 
Listina, z niž je vidímovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný 
zajišfovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této 
listiny. 

Ing. Karel Pačiska 
starosta města 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 6.11.2015 Vidimati provedi/a 
Alena Prudká 

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidleeh územních rozpočtů — §10a, 
odst. 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží obec doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
zvolen/stanoven - např. doložením výpisu usneseni ze zasedání zastupitelstva obce o zvoleni 
starosty obce; doložením kopie ze zasedáni ustavujícího zastupitelstva obce, výpisem z registru osob, 
pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.) 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. t) 2. 

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něj irelevantní. 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst. 3, pfsm. f) 3. 

(např. obec uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místni akční skupina, zřizované 
školy, technické služby, bytová družstvo, obchodní společnosti apod.) 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

%1 

Pořadové 
číslo IČO 

Název právnické osoby, v níž má žadatel přimý 
podíl (příklady odmažte a nahraďte dle 

skutečnosti) 

Výše podílu v 
% 

1 25303660 TS města, a. s. 100% 
2 26233827 Bystřička tepelná, s. r. o. 100% 
3 26233819 Poliklinika Města Bystřice n. P. 100% 
4 63474581 Lesní společenství obcí, s. r. o. 36,36% 
5 26298333 Areál sportu a kultury, s. r. o. 100% 
6 29366313 EDEN CENTRE, s. r. o. 100% 
7 26926580 EDEN servisní, s. r. o. 100% 
8 29253136 Základní umělecká škola Bystřice n. P. 100% 
9 43379516 Základní škola Bystřice n, P. Nádražní 100% 

10 48897400 Základní škola T.G.M. Bystřice n. P. 100% 
11 29251982 Dům dětí a mládeže Bystřice n. P. 100% 
12 75021935 Mateřská škola Bystřice n. P. 100% 
13 27686809 MAS Zubří země, o. p. s. 2,56% 
14 70830355 Mikroregion Bystňcko 2,70% 
15 43383513 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 9,73% 
16 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1,00% 
17 04415868 Koruna Vysočiny 7,69% 
18 63113074 Svaz měst a obcí České republiky 0,04% 

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno* 



19 43380948 Honební společenství Karasín 4,51% 
20 43381235 Honební společenství Lesoňovice 4,23% 

' 21 43380891 Honební společenství Písečné 2,30% 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

G zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj, žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce obce: 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele Město Bystřice nad Pernštejnem 

Sídlo / Adresa žadatele Příční 405,593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČ / Datum narození 00294136 

1, Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

[x] kalendářní rok. 
• hospodářský rok (začátek konec ). 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů: 
a) jeden subjekt vlastni více než 50 % hlasovacích práv, která náležej! akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat vice než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které maji s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuj! osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zněni pozdějších 
předpisů. 

Žadatel prohlašuje, že 

• není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
S3 je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IC/Datum narození 

TS města, a.s. K Ochozí 666, 59301 Bystřice nad 
Pernštejnem 

25303660 

Bystřička tepelná, s.r.o. Hornická 746, 59301 Bystřice nad 
Pernštejnem 

26233827 

Poliklinika Města Bystřice nad 
Pernštejnem, s.r.o. 

Zahradní 580, 59301 Bystřice nad 
Pernštejnem 

26233819 

Lesní společenství obcí, s.r.o. Karasín 3, 59301 Karasín, Bystřice 
nad Pernštejnem 

63474581 

Areál sportu a kultury, s.r.o. Dr. Veselého 754, 59301 Bvstřice 26298333 

12a podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu Jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis. 
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nad Pernštejnem 
EDEN CENTRE, s.r.o. Příční 405, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 
29366313 

EDEN SERVISNÍ, s.r.o. Příční 405, 59301 Bystřice nad 
Pernštejnem 

26926580 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

IEI nevznikl spojením podniků Cl nabytím podniku. 
D vznikl snoiením (fúzí splynutím3) niže uvedených podniků: 
• nabytím (fúzí sloučením4) převzal jměnf níže uvedeného/ých podniku/ů: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni či nabyti podniků 

• jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

|>3 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dřivé poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem 

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dřivé poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č. 875/2007). 

2 

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly; 

y souhlas! se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
č. 101/2000-Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli , kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, pro všechny údaje obsažené v tomto 
prohlášeni, a to po celou dobu 10 let ode dne udělen! souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých 
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Datum a místo podpisu 22. 8, 2016 Bystřice nad Pernštejnem 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat Ing. Karel Pačiska 
žadatele 

Razítko (pokud je 
součásti podpisu 
Žadatele) 

Mgr. Josef Vojta 
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem 

C-1 Jo 

7 Správcem te koordinační orgán ve smyslu zákona 6. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem íe poskytovali podpory 
de minimis. 
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