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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. Pol^ud 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). 



KUJIP01DRRZB 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 001876.0026 

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 TELČ 
se sídlem: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
IČO: 00286745 
zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1466015399/0800 
(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 „Francouzsko-česká hudební akademie v Telči 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 (udržiteínost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 130 000 Kč (slovy: sto třicet 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 350 000 Kč 
Výše dotace v Kč t 130 000 Kč 
Výše dotace v % 37,1% z celkových nákladů na a 
Podíl Příjemce v % 62,9% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 220 000 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. 

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 
i 

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 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 6. 8. 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 ČL 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, t 
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) stravování a ubytování studentů 

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 
(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 14. října 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 kopií závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 1 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 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, 

i 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 



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 

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) -
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, 

1 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. 

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 (zdravice) pro zástupce Kraje; 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v podobě 

reklamní plachty o rozměru 1 x 3 m v počtu min. 3 ks (reklamní plachty si Příjemce 
vyzvedne u Kraje - kontaktní osoba: Martina Svobodová, tel. 564 602 142, 
svobodova.m@kr-vysocina.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; 
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz a 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 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. 

ČI. 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. 

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. 

mailto:svobodova.m@kr-vysocina.cz
mailto: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 žvláštních 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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
20. 6. 2017 usnesením č. 0242/04/2017/ZK. 

V Jihlavě dne 
1 8 -07- 2017 

MUDr. Jiří pěhqunek 
hejtmart kraje 

(za Kraj) 

Mgr, Roman Fabeš 
starosta města 

(za Příjemce) 

Kraj vysočina 
Žižkova 57, 587 35 

hejtman kraji 
(za Kraj) 



HMHM 
ŽÁDOST O PODPORU AKCE KUJIP017QSAS 

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

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydíliíě žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-ll přidéleno, 

- nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-ll 
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 výpomocí i lhůty pro navráceni 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 zastoupeni, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výéi tohoto podílu, ; 

g) seznam případných příloh žádosti, ^ 

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



1. Základní informace 

[Název akce: ~ ^[Francouzsko-česká hudební akademie v Telči 201? 



Bllžáí popis akce: 

, n_- < •> <• - 1 - >V " 
na jiné- akce,- výtěžek 
apod 

Vvsočina - nabízená 

f-rancouzsko-česká hudební akademie v Telči byla před 22 lety založena Jako ojedinělý 
hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladateli projektu je 
Město Telč a Francouzské velvyslanectví v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně 
prospěšná společnost Česko-trancouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel 
v roce 2003 založilo Město Telč. Projekt pravidelně probíhá pod záštitou velvyslance 
Francouzské republiky v ČR a předsedy Senátu Parlamentu ČR a v roce 2016 také pod 
patronací hejtmana Kraje Vysočina, pana Jiřího Běhounka. V současností pořádá hudební 
akademii česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. ve spolupráci s Městem Telč. Akademie 
se koná zs podpory Ministerstva kultury ČR, Kraje Vysočina, a Města Telč. 18, ročník 
poprvé proběh! ve spolupráci s regionem Champagne-Ardenne, partnerským regionem 
Kraje Vysočina. V roce 2016 FČHA Telč získala statut VIP akce Kraje Vysočina. 
Hudební akademie nabízí studentům konzervatoři a vysokých hudebních škol z Čech, 
Francie, Slovenska a dalších evropských i mimoevropských zemi mistrovské interpretační 
kurzy, které vadou vynikající čeští a francouzští hudebníci. V roce 2017 se bude od 19. do 
29. července konat již 23. ročník akademie. Základní dramaturgie kurzu zůstane bez© 
změny - francouzšti profesoři budou vyučovat hru na dechové nástroje (flétna, hoboj a lesní 
•oh) a čeští profesoři hru na smyčcové nástroje (housle, viola a violoncello). V roce 2017 
bude poprvé otevřena třída kontrabasu a v reakci na zájem účastníků se zintenzívni výuka 
komorní hry a orchestru. Akademie se každoročně účastnilo padesát studentů. Diky 
posunuti terminu na konec července i rozšíření výuky je očekávaná účast v roce 2017 až 
60 studentů. 
V roce 2017 bude Akademie dále rozšiřovat úspěšné nové projekty. V r. 2016 Akademie 
zahájila dlouhodobou spolupráci s Donau-Universitfit Krems v rakouské Kremžl v rámci 
projektu „Hudebník 21.sť, Novým mottem Akademie je „výchova umělce 21. století"'^Sedle 
tradičních lekci na sólový hudební nástroj telčská akademie studentům rovněž poskytuje 
všeobecný rozhled a informace nutné pro úspěšnou kariéru v současném hudebním světě. 
Pro rok 2017 se plánuje rozšíření výuky nejen na přednášku hudebního managementu, ale 
také na moderní výukovou metodu e-leaming ve spolupráci s Univerzitou v Kremži. Ve 
spolupráci 8 univerzitním Centrem soudobě hudby projekt rovněž umožňuje tvůrčí setkávání 
současných skladatelů a studium soudobé hudby - v roce 2017 pod vedením světově 
uznávaného skladatele a rovněž vedoucího postgraduálních studijních programů hudebního 
managementu univerzity v Kremži, pana Miguela Kertsmana. Právě výuka hudebního 
managementu propojená na e-leaming může být do budoucna opětovnou příležitostí, jak 
znovu navázat a rozšířit spolupráci mezi regionem Champagne Ardenne a Krajem 
Vysočina. 
Akademie si ale klade za cíl také maximálně podporovat kulturu a historické skvosty Kraje 
Vysočina. Už v roce 2016 profesoři akademie nabízeli možnost osobních konzultací i lekcí 
pro žáky všech ZUŠ Kraje Vysočina. Od roku 2016 se Akademie vedle světového 
repertoáru nově zaměřuje také na výuku hudby Bohuslava Martinů, který v Kraji Vysočina 
získával četné inspirace pro svou tvorbu a díky dlouholetému pobytu v Paříži symbolizuje 
kulturní spolupráci obou zemi. Dila B. Martinů v r. 2016 zazněla na dvou slavnostních 
koncertech a celkem 90% účastníků možnost studovat hudbu Martinů přímo na Vysočině 
využilo. Nejlepšf účastnici v průběhu kurzů vystupuji společně se svými pedagogy na 
koncertech, které se těší velkému zájmu veřejností i návštěvníků Kraje Vysočina. Otí roku 
2016 se vybrané koncerty v Telči konaji v nových zrekonstruovaných prostorách Pánského 
dvora. Studenti svou hrou také nově oživl arkády telčského zámku i zámecké zahrady. 
Hlavním citem akademie pro rok 2017 je ale vytváření kulturních mostů mezi třemi místy 
Kraje Vysočina, která jsou zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO- Jedná se o jedinečnost Kraje Vysočina, na kterou chce FČHA z hlediska svého 
mezinárodního přesahu upozornit a maximálně v rámci svých projektů zviditelnit. Již v roce 
2016 byla zahájena kulturní spolupráce mezí festivalem KoresponDance ve Žďáru nad 
Sázavou (2 koncerty v historickém sáie zámku). V roce 2017 se kromě koncertních 
vystoupeni plánují í programové přesahy mezi hudbou a tancem (například workshopy 
barokního tance pro účastníky akademie s cílem podpořit správnou hudební intepretaci 
barokních tanců). V rámci Dne barokní hudby proběhne ve spolupráci s festivalem 
KoresponDance také sborové vystoupení s barokními zpěvy (26. 7.), aby bylo do budoucna 
podporováno společné muzicirování sborů Kraje Vysočina, do kterého se zapojí i účastníci 
akademie. Od roku 2017 budou každoročně vybírání nejlepší čeští orchestrální hráči z řad 
účastníků, aby se zapojili do přípravy hudebně - tanečních představení v rámci festivalu 
KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou. V roce 2017 bude rovněž navázána spolupráce 
s městem Třebíč. Dne 23, 7, 2017 se bude konat koncert účastníků akademie v Zadní 
synagoze, po dokončení rekonstrukce Galerie Franta se plánují koncerty na dvoře galerie 
v úzkém propojeni na expozice díla třebíčského rodáka pana Františka Mertla, který dnes 
reprezentuje vrcholné současné francouzské umění. Kulturním propojením třech míst na 
seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO Kraje Vysočina získá FČHA Telč 
nadstavbu v rámci samotného regionu, jednotlivá historická místa propojí koncerty mladých 
talentovaných umělců z celého světa, a to vždy ve spojení se specifickou uměleckou sférou 
daného místa - tancem ve Žďáru nad Sázavou a výtvarným uměním v Třebíči - a díky 
mezinárodnímu přesahu zvýší informovanost o jedinečnosti Kraje Vysočina v zahraničí. 
Kraj Vysočina podporuje projekt akademie i v době příprav, jeho pomoc je nezastupitelná 
zejména při jednáni se zahraničními partnery. 



Pásový harmonogram 

(začátek - ukončení}* 

Na přípravách projektu se pracuje průběžně po ceíý rok předcházející vlastní 
realizaci projektu, který se koná v terminu 19. - 29. 7. 2017. 

Město Telč 

ffltB&K&ÉSŠtfá Strava a ubytování studentů akademie 

Odůvodněni žáďosti'. 
' ; • yci,> ', si 

veda k podání žádosti včetnú 

žádal o prostředky na tuto akci 
. 1 ji„- -J , .. p.. -T 1 
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(pomoc) od roěsta (obce) a 
pokud ano, v jaké výši, v 
pflpada, že nebylo požádáno, 
proč* _ 

Město Telč js spoíupofadaíetem akce a na financováni projektu ss podílí. 
V r. 2002 žádalo Město Telč o podporu z Fondu Vysočiny 
V r. 2003 žádalo Město Teífi o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2004 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2005 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2006 žádáte o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2007 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r, 2008 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r, 2009 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2010 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2011 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2012 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r. 2013 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
V r, 2014 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Kraje Vysočina 
V r. 2015 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Vysočiny 
V r. 2016 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 80 000 Kfi 

Identifikace žadatele: 
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Právnická osoba 
1 Město Telč 
2. nám. Zacfraríáše z Hradce 10, 688 56 Telč 
3. IČO 00286745 
4. Právní subjektivita žadatele: územně správní jednotka - obec (včetně kopie 
dokíadu o právní subjektivitě žadatele) 
5. Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče 
6. Kontaktní údaje 
a) tel číslo: 567 112 405 
b) e-maiiová adresa: vera.peichlova@telc.eu 
c) poštovní adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Teíč 

Doklady dle zákona č. 24/2015 Sb., identifikace dle bodů b), c) - viz. příloha 

Fvzická osoba 
1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Bydliště 
4. IČO, je-li fyzická osoba podnikatelem, bylo-li přiděleno 
5. Kontaktní údaje 
a) tel. číslo, b) e-mailová adresa, c) poštovní adresa 

Bankovní ústav: 
Čioio bankovního uč-!-

ČS Telč, č.ú. 1466015399/0800 

•N\*PA> (-ioínov0,\j 
I akce m internetu):- -

www.akademietelc.cz, www telc.eu 

http://www.akademietelc.cz


Právní subjektivita 
žadatele; 
(včetně kopie dokíadu o právní 
sublekíivíté žadatele) 

územně správni jednotka - obec 

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

Příloha č. 1 - Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele 
Příloha č. 2 - Výpis usnesení zastupitelstva obce o zvoleni starostou 
Příloha č, 3 - Doklady dle zákona c. 24/2015 Sb.. Identifikace dle bodů b), c) 
Příloha č. 4 - Předpokládaný rozpočet akce 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de minimis 

CELKOVÝ rozpočet akce; položková rozvaha výdajů a příjmů 

Výdaje Příjmy 
Celkové výdaje 1 607 000 Kč 
viz. příloha <5. 4 předpokládané příjmy: viz. příloha 6.4 

- 150 000 Kč žádost o dotaci z rozpočtu Kraje 
Vysočina 
-1 457 000 Kč ostatní prostředky 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina. 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

• náklady (výdaje) na pohoštěni 
• 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) 350 000 Kč výše 
výdaje 
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina. 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádostí můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněně výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pfí vyúčtováni prokázat 

Stravování a ubytování studentů 

Řád^k 
čísip 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 150 000 Kč 

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

350 000 Kč 



3, Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
42 % 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, daty, příjmy z reklamy, 
sponzoringu... 

200 000 Kč 

5. 

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

58 % 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 výší 
nákladů (tj. řádek č, 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel t (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. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.) 
Publikum: posluchači doprovodných koncertů a veřejných přehrávek, návštěvnici výstavy ve vstupní 
síni radnice v Telči, publikum tanečního festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, návštěvníci 
třebíčské židovské čtvrtí i galerie - obyvatelé i letni návštěvnici Kraje Vysočina 
Celkem cca 2000 osob 
VIP, hosté: jsou zváni na doprovodné koncerty akademie - celkem cca 400 osob 
PRESS: celostátní a regionální televize, celostátní i regionální tisk. Mediální záštitu nad projektem 
pravidelně přebírá Český rozhlas a od roku 2016 bude předním mediálním partnerem také hudební 
časopis Harmonie a online verze e-HARMONIE. 
Celkem cca 50 osob. 
Kdo převzal nad akci záštitu 
V roce 2016 převzali záštitu předseda Senátu PČR Milan Štěch a pan Jiří Běhounek, hejtman Kraje 
Vysočina. Pro rok 2017 bude vyjednána stejná záštita. Již nyní přislíbená záštita francouzského 
velvyslance v ČR a v jednání je záštita ministra kultury Daniela Hermana. 
Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti 
Slavnostního koncertu profesorů se v průběhu mnoha minulých ročníků pravidelně účastnili velvyslanec 'i 
Ěrahcouzské republiky v ČR, předseda Senátu PČR, senátoři PČR, zástupci francouzského 
velvyslanectví, zástupci velvyslanectví zemí, jejichž studenti jsou účastníky akademie, ředitel 
Francouzského institutu v Praze, hejtman a čelní představitelé Kraje Vysočina, představitelé politického 
a kulturního života Telče a regionu, zástupci významných firem a institucí, členové správní a dozorčí 
rady Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s., profesionální hudebnici, pořadatelé hudebních akcí. 
Jaká média přislíbila mediální partnerství 
Bude projednáno tradiční mediální partnerství Českého rozhlasu, časopisu Harmonie a regionálních 
médií. "• 



Dopad akce (akce mé např. dopad tokaíní, rggionélrií, egiastáfnj mezinárodni apod.) u ' 
Lokéini a regionální dopad; 
Hudební akademie významně obohacuje kulturní život Telče a Kraje Vysočina. Koncerty mají vysokou 
uměleckou úroveň a zároveň neopakovatelnou atmosféru. Koncerty profesorů a studentů akademie se 
těší velkému zájmu obyvatel a návštěvníků regionu. Důkazem je například zájezd 30 členů 
Francouzského klubu v Třebíči na koncert účastníků akademie ve Žďáru nad Sázavou - propojení 
aktivit mezí historickými městy Kraje Vysočina naznačuje velký zájem ze sírany místních občanů. 
Nové místo koncertů v rámci Panského dvora Telč, který je ve svém základním zaměření „regionálním 
centrem kulturních a volnočasových aktivit" navíc hudbu více přiblíží obyvatelům Telče a běžným 
návštěvníkům areálu. Nové místo koncertů tak svou atmosférou navrací hudbu do našeho života jako 
jeho běžnou součást - oproti minulým charakterem spíše uzavřeným koncertům v zámku a v kostele. 
Spolupráce s festivalem KoreponDance také cíli na celkové rozvíjení společného muzícírování - v rámci 
„Dne barokní hudby" proběhne sborové vystoupení s barokními zpěvy, do kterého se zapojí i účastnici 
akademie {25.7.}, aby byla do budoucna podporována vzájemná spolupráce sborů Kraje Vysočina. 
Celostátní dopad: 
Mistrovské kurzy napomáhají mladým českým interpretům obstát v náročné mezinárodní konkurenci. 
Čeští studenti také diky akademii uspěli v náročných konkurzních řízeních a při uměleckých soutěžích, 
řada z nich pokračuje ve studiu na francouzských hudebních školách. Složení francouzských profesorů 
se v Telči nemění a za dobu působení na Akademií již vychovali novou úspěšnou generaci českých 
umělců - jenom z třídy A. Cazaleta jmenujme; Ondřej Vrabec - sólo- hornista České filharmonie, 
Kateřina Javůrková - sólistka a vítězka MHS Pražské jaro 2013, Přemysl Vojta - vítěz mezinárodní 
soutěže ARD v Mnichové a další. Rozšíření koncertů a kulturní spolupráce mezi dalšími místy na 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina zvýší celkové povědomí 
o jedinečnosti tohoto regionu, navíc se v rámci spolupráce rozvijí i umělecké přesahy v oblastí hudby, 
tance i výtvarného umění na skutečné světové úrovni - ío vše v rámci „trojúhelníku UNESCO" Kraje 
Vysočina. 
Mezinárodní dooad: 
Kurzů se každoročně účastní také studenti z evropských í mimoevropských zemí. Řada studentů se do 
Telče každým rokem vrací. Hudební akademie propaguje českou kulturu v zahraničí, napomáhá 
začlenění ČR do evropských kulturních oblasti. V roce 2016 například přijeli do Telče účastníci 
z Francie, Slovenska, Německa, Švédska, Norska, Japonska, Koreje, Taiwanu, USA, Ruska, 
Běloruska, Ukrajiny, Polska... 

Jaké média (a iak) informovala o akci v minulostí?: Český rozhlas (kulturní zpravodajství - Vltava a 
Region Vysočina), články o akademii v mediích: MF Dnes, Jihlavský deník, Jihlavské listy. Telčské listy. 
Dvojstránkový rozhovor s vedením akademie v časopise Harmonie, bannery a články na webovém 
p o r t á l u  e - H a r m o n l e .  _ _ „  

T radiče akce (jedná s»o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, a pod.?), ; - -

V roce 201? se uskutečni již 23. ročník Francouzsko-české hudební akademie v Telčí. 
Předchozí ročníky prokázaly, že mistrovské hudební kurzy v Telčí si zajistily významné postavení 
na české i evropské hudební scéné a nezastupitelné místo v oblasti hudebního vzdělávání. 

Doprovodný proflrarrTakc^mip; návažno^"^ ~~~~~T7 

Koncerty studentů a profesorů a slavnostní koncert profesorů akademie se od roku 2016 konají 
v Panském dvoře Telč. Studenti také vystupují na veřejných přehrávkách v sále Základní umělecké 
školy v Telči. Přehrávky jsou bez vstupného, vstupné na koncerty studentů a profesorů je dobrovolné ve 
prospěch provozovatele. Vedle publika z řad obyvatel Kraje Vysočina se slavnostních koncertů účastní 
významní, představitelé Kraje Vysočina, významné osobnosti regionu Vysočina, hosté z Francouzského 
velvyslanectví a návštěvnici a hosté ž Rakouska, Od roku 2017 Akademie navazuje spolupráci 
s dalšími významnými hudebními institucemi - především s mezinárodní soutěží Pražské jaro 
{předseda stálé komise, přední český violoncellista Mícha! Kaňka se stane profesorem hry na 
violoncello a členem správní rady a v roce 2017 proběhne ze členů poroty soutěže výběr francouzského 
umělce pro opětovné otevření třídy klarinetu v rámci Akademie). Navazuje se rovněž spolupráce 
s předním českým orchestrem PKF - Prague Philharmonie, v jehož koncertních řadách vystoupí 
nejlepší čeští účastníci akademie. Od roku 2017 budou z řad účastníků každoročně vybíráni nejlepší 
čeští orchestrální hráči, aby se zapojili do přípravy hudebné - tanečních představení v rámci festivalu 
KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou. " ________ __ 



Propagace Jména Krai® Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro i 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí ~ oSpř. na propagačních materialech spojených s akci, plakátech : 
požyžňKáfrh. vstupenkách, reklamních plochách při samotné akcí ..j - ; ' • j 

Umístění loga Kraje Vysočina na bannerech v místě konání akcí, dále na pozvánkách, 
plakátech, programech, informačních letácích a vstupenkách souvisejících s Francouzsko 
českou hudební akademií. 
Umístění loga Kraje Vysočina v rámci propagačního dokumentárního filmu o Akademii, který se 
připravuje pro rok 2017 ze záznamu slavnostních koncertů i záběrů z konání Akademie, včetně 
rozhovorů s hostujícími umělci. 
Verbální prezentace Kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích. 
Umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na domovských www stránkách projektu. 
Oficiální pozvání představitelů Kraje Vysočina na koncerty profesorů a studentů akademie, 
Možnost bezplatného pronájmu části historického náměstí Zachariáše z Hradce v Telči pro 
prezentaci Kraje Vysočina. 

VýtéžeR akce (pokud se jedná o akct, která generuje zisk, jak )s tento zisk použit?) 

Projekt hudební akademie v Teldi je neziskový. Příjem účastnických poplatků od studentů akademie a ze 
vstupného je použit na hrazení nákladů na realizaci. 

Zdě prosto wetfts jakékoli Vaše dalžl poznámky nebo doplněni: 
Akademie je každoročně podporována částkou 100 000,- Kč z rozpočtu mésta, tato dotace bude 
navrhována í do rozpočtu mésta v roce 2017, Mezi nevyčtslené náklady hrazené městem Telč lze uvést 
personální i materiální podporu akademie, poskytnutí veškerých prostor pro realizaci projektu zdarma, 
poskytnutí techniky - počítače, kopírka, dataprojektor, telefony, internet, apod. 

[Zdis prosím uveďte jakékoli Vaše datší poznámky nebo doplněni: 

Česko-francouzská akademie, o.p.s. intenzivně vyhledává potencionální sponzory a dotační tituly, které 
zabezpečí financování 23. ročníku akademie. 
Město Telč má zkušenosti s pořádáním mezinárodních kulturních projektů, např, 22 ročníků 
Francouzsko-české hudební akademie v Telči, 12 ročníků festivalu Arts&film Telč a 12 ročníků 
Historických slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, spolupráce s Krajem Vysočina a 
rakouskými partnery na významném mezinárodním projektu Dolnorákouská zemská výstava 2009. 
Pořádá, spolupořádá a podporuje řadu zajímavých a atraktivních akcí Folklor v máji, Balóny nad Telčí, 
Prázdniny v Telči, Parní léto, Svatováclavské slavnosti a další. 

V Telči dne 8. 8.2016 

/ 
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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-maíl: razl.o@kr-wsocina ,cz 
tel,: 564 602 337, mobil: 724 850 270 



Příloha 6. 4 k žádosti o podporu akce 

ROZPOČET PROJEKTU v roce 2017 

Název projektu: Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, 23, ročník 

Termín konání projektu: 19. - 29. července 2017 

A. VÝDAJE NA PROJEKT v KG 

1, Provozní a produkční náklady (jen související s projektem) 60 000 
z toho: - účetnictví projektu 20 000 

- bankovní poplatky a kursové rozdíly (zahr. platby) 5 000 
- kancelářské potřeby 5 000 
- poštovné 10 000 
- provoz www stránek - editorské práce, správa domény 10 000 
- nájem prostor na realizaci projektu (Telč, Třebíč, Žďár n/S) 10 000 

2. Honoráře /profesoři, korepetitoři/ 540 000 
zahraniční lektoři Francie / Rakousko (mistrovské kurzy, workshop soudobé hudby, 
workshop barokního zpěvu) 

230 000 

tuzemští lektoři (mistrovské kurzy, komorní hra a orchestr, workshop barokního 
tance) 

230 000 

klavírní spolupráce 80 000 

3. Projekt Hudebník 21.st. ve spolupráci s Dunajskou univerzitou Kremž 25 000 
Příprava studijních materiálů pro přednášku hudebního managementu 10 000 
e-ieaminfl 15 000 

4. Ostatní osobní náklady - dohody 90 000 

Dohody o provedení práce - realizace projektu - manažerské práce 50 000 
- asistenti - recepce, zkušebny, dozory 20 000 
- členové správní a dozorčí rady 20 000 

5. Cestovné, strava a ubytování celkem 697 000 
Z toho: - ubytování v Telčí (8 profesorů, 2 lektoři, 4 korepetitoři) 130 000 

- ubytování v Telči (studenti) 11 nocí 200 000 
- ubytování realizační tým a hosté z řad novinářů a sponzorů 35 000 
- doprava - autobusy (Praha, Třebič, Žďár 2x) 45 000 
- letenky zahraničních lektorů 24 000 
- cestovné realizační tým 10 000 
- strava studenti 150 000 

strava profesoři a korepetitoři (300 Kč denní dieta) 31 000 
- strava realizační tým (asistenti a technické zajištění online přenosů) 14 000 
- náklady na pobyt studenta, který získá jako cenu účast na akademii 8 000 

6. Náklady na propagaci celkem (grafické práce I tisk) 60 000 
Z toho: - informační materiály pro školy a studenty (plakáty A3, brožura) 20 000 

\t - pozvánky na koncerty DL - Telč, Žďár, Třebíč 5 000 
< - plakáty A2 (2 verze), bannery 6 000 

- program na slavnostní koncert profesorů A4 4 000 
- video záznamy a výroby dokumentárního filmu 20 000 
- zajištění online video přenosu 5 000 

1 



7. Autorské poplatky, ceny a finanční spoluúčast na návazných koncertech 10 000 
OSA 6 000 
Finanční ceny pro nejlepší účastníky (Cena Martinů a za soudobou hudbu) 4 000 

8. Ostatní náklady související s projektem 125 000 
- pohoštění hostů po slavnostním koncertě profesorů 40 000 
- občerstvení pří koncertech 3 000 
- ladění klavírních křídel a píanin 20 000 
- stěhování klavírů a koberců do učeben, převoz zavazadel 10 000 
- zapůjčení koncertního křídla značky PETROF nebo YAMAHA 30 000 
- překlady 14 000 
- spotřební materiál (např. úklidové, hygienické prostředky) 2 000 
- květiny 2 000 
- nákup notového materiálu na podporu výuky hudby B. Martinů 4 000 

CELKOVE VÝDAJE 1,607,000 

8. PŘÍJMY PROJEKTU 
účastnické poplatky studentů hudební akademie (cca 30 českých a 30 
zahraničních) 

832 000 

dotace Kraje Vysočina (ŽÁDOST) 150 000 
dotace orgánů státní správy a samosprávy (Ministerstvo kultury ČR, Státní fond 
kultury ČR, Město Telč) f 

300 000 

Nadace Martinů 40 000 
zdroje ze zahraničí (Francouzské velvyslanectví, Francouzský Institut a členové 
Francouzské obchodní komory) 

100 000 

bariérové spolupráce, sponzoři tuzemsko 150 000 
Klub mecenášů Akademie 30 000 
příjmy ze vstupného (dobrovolné vstupné) 5 000 

PŘÍJMY CELKEM 1,607.000 

2 
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Naše značka: 33/2009-7114 
stav ke dni: 23.01.2009 

Identifikace ekonomického subjektu: 

Identifikační číslo (IČO): 00286745 
Obchodní jméno: MĚSTO TELČ 
Jméno fyzické osoby: 

Adresa sídla / místa podnikání: Nám.Zachariáše Z Hradce 1/10 
58856 Telč 

Okres: 

Obec s rozšířenou působností: 
Obec s pověřeným obecním úřadem 

CZ0632 - Jihlava 

6112 Xelč 
61121 Telč 

Základní charakteristiky: 

Právní forma: 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Datum vzniku: 12.06.1991 

^ Subjekt bez omezení v činnosti 
Datum zániku: 

činnosti dle OKEČ: 751100 Všeobecné činnosti veřejné správy 

právnickými či fyzickými osobami o^ánům^ místa podnikání 
z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní sSikí Predavani dokladů 

Vyhotovil: Vlastislav Valda 
Číslo odboru: 7114 
Telefon: 567109062 

ČESKÝ statistický úřad 
\ Oddílenf regionálních analýz 

3 informačních služeb 
Ce Skalce 30 

i' ( s86 01 Jihlava 
! ,• \_ico;mmssm • / 



Město Telč 
Městský úřad Telč 

v 

Částečný výpis usnesení 
z 1. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 3. listopadu 2014 

UZ 8-6/1/2014 
Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Romana 
2014-2018. 

še starostou města Telče pro volební období 

i. 

Pavel Komín 
místostarosta města 

/ # S Í o  

V Telči, dne 5. května 2016 



Příloha č. 3 

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

Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci: 

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města o zvolení starosty 

2.  Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) 

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace Je pro něj irelevantní. 

3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu: 

IČ NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY i VÝŠE PODÍLU 

70869855 Základní škola Masarykova Telč 100% 

70852171 Základní škola Hradecká Telč 100% 

71000348 Mateřská škola Telč 100% 

71000402 Dům dětí a mládeže Telč 100% 

65766547 Základní umělecká škola Telč 100% 

61737500 Domov pro seniory Telč 100% 

63496577 Služby Telč, spol. s r.o. 100% 

18198724 Lesní družstvo Borovná 150/575 

26911612 Česko-francouzská akademie Telč 100% 

71180311 Mikroregion Telčsko 1/48 

26985870 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. 1/30 

45658901 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice 10% 

48460915 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Je členem 

60085126 Česká inspirace Je členem 

70963452 České dědictví UNESCO (sdružení měst UNESCO) Je členem 

62930460 A.T.I.C. Je členem 

0 Greenway Praha - Vídeň Je členem 

65992466 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2,11% 

70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1% 

60126361 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Je členem 

40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Je členem 

63113074 Svaz měst a obcí 0,04% 

61385247 Národní síť zdravých měst Je členem 

-1-Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče 



Příloha č. 4 k žádosti o podporu akce 

ROZPOČET PROJEKTU v roce 2017 

Název projektu: Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, 23. ročník 

Termín konání projektu: 19. - 29. července 2017 

A. VÝDAJE NA PROJEKT v Kč 

1. Provozní a produkční náklady (jen související s projektem) 60 000 
z toho: - účetnictví projektu 20 000 

- bankovní poplatky a kursové rozdíly (zahr. platby) 5 000 
- kancelářské potřeby 5 000 
- poštovné 10 000 
- provoz www stránek - editorské práce, správa domény 10 000 
- nájem prostor na realizaci projektu (Telč, Třebíč, Žďár n/S) 10 000 

2. Honoráře /profesoři, korepetitoři/ 540 000 
zahraniční lektoři Francie / Rakousko (mistrovské kurzy, workshop soudobé hudby, 
workshop barokního zpěvu) 

230 000 

tuzemští lektoři (mistrovské kurzy, komorní hra a orchestr, workshop barokního 
tance) 

230 000 

klavírní spolupráce 80 000 

3. Projekt Hudebník 21 .st. ve spolupráci s Dunajskou univerzitou Kremž 25 000 
Příprava studijních materiálů pro přednášku hudebního managementu 10 000 
e-learning 15 000 

4. Ostatní osobní náklady - dohody 90 000 

Dohody o provedení práce - realizace projektu - manažerské práce 50 000 
- asistenti - recepce, zkušebny, dozory 20 000 
- členové správní a dozorčí rady 20 000 

5. Cestovné, strava a ubytování celkem 647 000 
Z toho: - ubytování v Telči (8 profesorů, 2 lektoři, 4 korepetitoři) 130 000 

- ubytování v Telči (studenti) 11 nocí 200 000 
- ubytování realizační tým a hosté z řad novinářů a sponzorů 35 000 
- doprava - autobusy (Praha, Třebíč, Žďár 2x) 45 000 
- letenky zahraničních lektorů 24 000 
- cestovné realizační tým 10 000 
- strava studenti 150 000 
- strava profesoři a korepetitoři (300 Kč denní dieta) 31 000 
- strava realizační tým (asistenti a technické zajištění online přenosů) 14 000 
- náklady na pobyt studenta, který získá jako cenu účast na akademii 8 000 

6. Náklady na propagaci celkem (grafické práce i tisk) 60 00Q 
Z toho: - informační materiály pro školy a studenty (plakáty A3, brožura) 20 000 

- pozvánky na koncerty DL - Telč, Žďár, Třebíč 5 000 
- plakáty A2 (2 verze), bannery 6 000 
- program na slavnostní koncert profesorů A4 4 000 
- video záznamy a výroby dokumentárního filmu 20 000 
- zajištění online video přenosu 5 000 
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7. Autorské poplatky, ceny a finanční spoluúčast na návazných koncertech 10 000 
OSA 6 000 
Finanční ceny pro nejlepší účastníky (Cena Martinů a za soudobou hudbu) 4 000 

8. Ostatní náklady související s projektem 125 000 
- pohoštění hostů po slavnostním koncertě profesorů 40 000 
- občerstvení při koncertech 3 000 
- ladění klavírních křídel a pianin 20 000 
- stěhování klavírů a koberců do učeben, převoz zavazadel 10 000 
- zapůjčení koncertního křídla značky PETROF nebo YAMAHA 30 000 
- překlady 14 000 
- spotřební materiál (např. úklidové, hygienické prostředky) 2 000 
- květiny 2 000 
- nákup notového materiálu na podporu výuky hudby B. Martinů 4 000 

CELKOVE VÝDAJE 1.557.000 

B. PRIJMY PROJEKTU 
účastnické poplatky studentů hudební akademie 782 000 
dotace Kraje Vysočina (ZADOST) 150 000 
dotace orgánů státní správy a samosprávy (Ministerstvo kultury ČR, Státní fond 
kultury ČR, Město Telč) 

300 000 

Nadace Martinů , 40 000 
zdroje ze zahraničí (Francouzské velvyslanectví, Francouzský Institut a členové 
Francouzské obchodní komory) 

100 000 

barterové spolupráce, sponzoři tuzemsko 150 000 
Klub mecenášů Akademie 30 000 
příjmy ze vstupného (dobrovolné vstupné) 5 000 

PŘÍJMY CELKEM 1.557.000 

} 
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

Město Telč 

Sídlo / Adresa žadatele nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

IČO / Datum narození 00286745 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

£3 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 vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení 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 mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osobv 
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 znění pozdějších 
předpisů. 

Žadatel prohlašuje, že 

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

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození 

y 
ř . 

1 ....—_ 

1 Za 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 cfe minimis vydané ÚOHS. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

£3 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
Q vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
• nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

Obchodní jméno podniku Sídlo ICO 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 

• jsou již 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 

03 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO 

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

> 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; 

i 
>i souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 

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 činností nebylo možné dříve 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 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 
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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 znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Datum a místo podpisu 8. 8.2016 

*Qí 
Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

Mgr. Roman Fabeš 

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 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 je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina. 
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