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Poznámka:
Subjekt (IČO: 43381154), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: panackova, datum ověření: 11.07.2018 09:57:34):

GP "Regionální kultura 2018" ID FV02499.0035 - poskytnutí dotace

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 49600.00, Datum Od: , Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 003319, ORJ: 0000001405, ORG: 
POL: 5321 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. 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 vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015NTYA

FOND VYSOČINY

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

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

ID FV02499.0035

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 3540318

a

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 43381154
zastoupená: Ing. Josefem Jelínkem, ředitelem organizace
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu zřizovatele: města Velká Bíteš, Komerční banka, a.s., účet č. 
9005-1822751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Folklorní festival SETKANÍ NA PODHORACKU", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Strana 1 (celkem 7)



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 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akcí dotaci ve výši 49 600 Kč (slovy: Čtyřicet devět tisíc šest 
set 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady akce 124 000 Kč
Výše dotace v Kč 49 600 Kč
Výše dotace v % 40% z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 60% z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 74 400 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 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) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
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ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem vyhlášení výzvy programu 
Regionální kultura 2018, tj. dnem 27. března 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, dohody o provedení 

práce uzavřené se členy žadatele,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) náklady na pořízení dlouhodobého majetku (týká se kategorií: hmotný, nehmotný a i 

drobný majetek),
e) alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky
f) úhrada úvěrů a půjček,
g) penále, pokuty,
h) náhrady škod a manka,
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, odpisy..... ),
i) náklady na právní spory,
j) náklady na publicitu,
k) opravy a udržování.

5) Mezi uznatelné náklady patří výhradně náklady bezprostředně související 
s uspořádáním kulturní akce (nákup materiálu a služeb, propagace, náklady na 
ubytování, stravování a dopravu, občerstvení, nájemné, honoráře a odměny na 
základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti, odměny (ceny) pro 
soutěžící a účinkující, poplatky autorským svazům).

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví"), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 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, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02499.003511,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma zákonných odvodů u mzdových výdajů, pokud jsou mzdové výdaje touto 
smlouvou definovány jako uznatelné). 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. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace akce. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně 
pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji do 31. prosince 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvvsocinv.cz, která bude obsahovat:

stručný popis zrealizované akce
informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace 1 strana A4,

- finanční vyúčtování akce,
kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělení sledování celkových nákladů 
akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih apod.

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
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j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
' zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
' a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla

být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

-n příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
' že akce byla podpořena Krajem.

21 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.fondvysociny.cz/grafické podklady.

31 Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
' aj |0go Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech souvisejících s akcí,

b) viditelné vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks plachet o 
rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),

c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce.

a\ 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.

ČI. 11
Udržitelnost akce

Udržitelnost není u akce vyžadována.
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1 I

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

ČI. 13
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) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 724 650 147, mail: 
panackova.i@kr-vvsocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 5. 2018

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada 
usnesením č. 1181/19/2018/RK. Kraje Vysočina dne 26.

V Jihlavě Vtr . . SÍ t .d ne. Á,i.

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana lnQ- Joaéf Jelínek 

ředitel/organizace
Informační qentrum a Klub kultury
Místa Velké Bíťeše, při'spé\rko%,á organizace

Masarykovo náměstí 5. 595 Ol Velká Bíteš 
IČ: 433 81 154 DIČ: CZ43381154 

tel.; S86 789311 www.bitessko.com

. 2018

(i

Strana 7 (celkem 7)



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fý 001C

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na
Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02499-08_05_18-40

Islázev grantového programu Regionální kultura 2018

Název projektu Folklorní festival „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU"

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Informační centrum a Klub kultury 
Města Velké Bíteše

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Masarykovo náměstí 5

Obec: Velká Bíteš

PSČ: 59501

Pošta: Velká Bíteš

IČO/RČ: 43381154

Název banky: MONETA MONEY BANK a.s.

Číslo účtu: 202632903/0600

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Josef

Příjmení: Jelínek

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:

Jméno: Jana

Příjmení: Mézesová

Funkce: ekonom

Email: Jana.Mezesova@bitessko.com

Tel.: 566789311

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název: Město Velká Bíteš

IČO: 00295647

Název banky: KOMERČNÍ BANKAA.S.

Číslo účtu: 9005-1822751/0100



1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Velká Bíteš



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Velká Bíteš je centrem národopisného dění svého 
širokého okolí. Tradiční Bítešské hody s rychtářem a 
právem jsou největší folklorní událostí na středním 
Podhorácku. Jejich staletým rytmem dosud živých 
lidových zvyků a obyčejů město ožívá v první polovině 
září. Program vytvářejí místní svobodní chlapci a 
děvčata. Hody trvají sedm dní a jejím hlavním 
pořadatelem je Informační centrum a Klub kultury 
města Velké Bíteše, p.o. a řada dalších organizací, 
které se tak či onak na slavnosti podílejí. Do Velké 
Bíteše v tomto čase přijíždí velké množství hostů nejen 
zblízka, ale i z celé republiky a zahraničí.
O místní lidovou kulturu pečuje a rozvíjí ji Muzejní 
spolek Velkobítešska s podporou městského muzea. 
Mezi nositele místní lidové kultury patří členové 
z národopisného souboru Bítešan. Prezentují 
podhorácké písničky, tance, kroje a obohacují další 
kulturně společenský život ve městě a okolí.
Lidé sloučení v souboru Bítešan se snaží probudit 
okolní venkov a navrátit mu zpět část jeho vlastní 
kulturní identity. Potěšující je, že tyto snahy, šířit lidovou 
písničku a tanec na střed. Podhorácku, začaly přinášet 
svoje ovoce. Nejen že venkov zvýšil zájem o činnost 
souboru (pozvání Bítešanu do různých měst), avšak 
mnohem cennější je, že se venkovanům lidová 
zpěvnost a „tanečnosf začíná navracet. Obyvatelé 
některých obcí sami začínají (grantovou formulací 
řečeno): „Rozvíjet kulturní aktivity volného času v rámci 
neprofesionálního „uměnP navazující na tradice, 
pečovat o kulturní dědictví, formovat občanskou 
sounáležitost.". Příkladem jsou skupiny dětí, žen a 
mládeže z Jinošova, skupina obyv. z Ketkovic aj. 
Dokonce byly v okolí obnoveny některé výroční zvyky. 
Svědčí o tom rovněž zvýšený počet badatelských 
návštěv v bítešském městském muzeu.
Tento cíl sledují pořadatelé folklórního festivalu ve 
Velké Bíteši, který nese příhodný název „Setkání na 
Podhorácku". Festival je platformou pro místní 
národopis, pro prezentaci venkovských krojovaných 
skupin a souborů z Podhorácka, která zde v tomto 
smyslu dosud chyběla. Je to přehlídka, na kterou se 
sjedou „sósedé" z blízkého i širšího okolí, aby se 
navzájem potěšili lidovou písničkou a tancem, 
předvedli, co nového umí. Je to také místo pro 
setkávání s kulturou sousedních folklórního regionů. 
Národopisné spojení. Podhorácka s Horáčkem je velice 
úzké, sousedé ze severu i z východu přinesou divákovi 
možnost porovnání - zjištění odlišností v lidovém 
zpěvném a tanečním projevu.
Na náš podhorácký festival přijme pozvání alespoň 
jeden host „odjinud", který je vždy příjemným 
osvěžením programu.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Název: Folklorní festival „Setkání na Podhorácku". 
Termín konání: Sobota 8. září 2018 - před hodovou 
nedělí, hlavním dnem lidových podzimních slavností ve 
Velké Bíteši.
Místo konání: Hlavní pódium - Masarykovo náměstí ve 
Velké Bíteši.
Obsah akce: Přehlídka folklorních souborů z Vysočiny a 
sousedních regionů a letos se spřáteleným zahraničním 
folklórním souborem Skaličan ze Slovenska.
Průběh akce: Čtvrtek - Pátek (6. - 7. září 2018): 
Poslední zkouška domácích folklorních skupin na 
hlavním pódiu. Sobota 8. září 2018: Během dopoledne 
přijíždějí vystupující folklorní soubory (technické zázemí 
je připraveno v prostorách Klubu kultury a prostorách 
základní školy). Na hlavním pódiu na náměstí probíhají 
prostorové a zvukové zkoušky. Oficiální začátek akce v 
13.30 hodin. Festival zahájí hlavní pořadatelé a 
představitel města, zdravici obvykle přednese vedoucí 
krajského Pracoviště tradiční lidové kultury a zástupce 
kraje Vysočina.
Průběh festivalového pořadu: Jednotlivé vstupy jsou 
slovně uvedeny, taneční vystoupení a zpěv doprovází 
souborové muziky, možnost reprodukované hudby. 
Festival končí kolem 18. hodiny a po něm následuje 
společná večeře. Po večeři je možnost posezení u 
hlavního pódia v pokračujícím programu festivalu nebo 
při cimbálové muzice, dechovky v některém z hodových 
sklípků.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

A. Účinkující
Domácí: Národopisný soubor Bítešan. Byl založený 
před téměř padesáti lety (1965) původně jako dětský 
soubor,nyní je sloučeno sedm skupin (taneční, pěvecká 
a hudební) v širokém věkovém spektru (od dětí až po 
seniory). K tomu patří ještě Bítešánek a Sluníčko, 
skupiny předškoláků městských mateřských škol. 
Celkem je to kolem 150 lidí, kteří prezentují podhorácké 
písně, tance, obyčeje a kroje jak ve scénických 
představeních, tak obohacují další kulturně 
společenský život ve městě a okolí i v rámci 
zvykoslovného roku. Folklorní dění je na Velkobítešsku 
skutečně bohaté a Bítešan se na něm podílí velkou 
měrou. Z několika desítek akcí jen několik 
nejvýznamnějších: svatodušní obchůzka „Královniček" 
v Březském u Velké Bíteše, jarní přehlídka dětských 
folklorních skupin „Mladé Bítešsko", folklorní festival 
„Setkání na Podhorácku", celoodpolední folklorní pořad 
v kulturním domě „Na Bítešském jarmarku", kterému 
předchází dvě představení pro školní mládež.
V prosinci se koná „Štěpánská koleda", vánoční pásmo 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Domácí hosté:
Vystoupí skupina dětí, mládeže a dospělých 
Národopisného souboru Bítešan včetně zpěváčků, 
muzikantů a pěveckého ženského sboru. Nezbytnou 
součástí festivalu budou soubory: Dudácká muzika z 
Hrotovic, Děti a učitelé ze ZŠ Doubravník, Šternovijan z 
Újezdu u Brna, Stražišťan z Pacova, Horáčan z
Velkého Meziříčí a Stárci z Ostrovačic a další.
Zahraniční hosté:
Slovenský folklórní soubor Skaličan.
B. Návštěvníci
- obyvatelé města
- místní živnostníci a podnikatelé
- hosté z Horáčka a Podhorácka
- hosté ze sousedních regionů
- zahraniční hosté

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Příprava + realizace + vyúčtování: 05/2018 - 11/2018 
Generální zkoušky: 6. - 7. září 2018
Vlastní program: 8. září 2017



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 
p.o. je plnohodnotnou servisní organizací Města Velké' 
Bíteše v oblasti kultury a pořádání společenských akcí, 
mezi které, mimo jiné, patří divadelní představení, 
výstavy, koncerty, Městský ples apod. Disponujeme 
kulturním domem s kapacitou 400 lidí, ale i rekreačním 
objektem v nedalekém lesoparku. Každým rokem 
P^ádáme největší městskou slavnost "Tradiční
Bítešské hody“, která je určena pro širokou veřejnost 
(návštěvnost cca 10 tis. lidí za hodový víkend). Nad 
touto akcí vč. folklórního festivalu „Setkání na 
Podhorácku" pravidelně přebíráme kompletní 
pořadatelskou a organizační záštitu, a to od 
personálních, finančních, propagačních, až po další 
povinnosti a ostatní aktivity, které s touto akcí souvisejí. 
Festival se uskuteční pod záštitou Města Velká Bíteš
N? jeho realizování se budou aktivně podílet také 
Základní škola ve Velké Bíteši, členové národopisného 
souboru Bítešan a jako obvykle také komunita obyvatel, 
která má blízký vztah k našemu lidovému kulturnímu 
dědictví.
Další spolupořadatelé: Muzejní spolek Velkobítešska 
Městské muzeum

7. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady

Celkové náklady na 
projekt 124 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 49 600 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 49 600 Kč 100,00 %

včetně DPH. Spoluúčast žadatele 74 400 Kč 60,00 %
- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 74 400 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelný 
financováním daného projektu nemá

/ch plnění přijatých v í 
nárok na odpočet dan

/ch plnění přijatých v s 
rok na odpočet daně 2

souvislosti s 
ě z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelný 
financováním daného projektu má ná

souvislosti s 
přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH □

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory 
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a



organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se povazuji zavazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondv se nove?,,li 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond Stárnutu ,5 d 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), ^ ’ ™tn fond rozvoJe

nlníavnřittadada,ele Vyh'áá<m "6b° podá" "*"* »• l»nk« a žadatel

11. Prohlášení žadatele o účetním období ínevvolňuie žadatel ..................Období shodné s kalendářním rokem a žsiatelf^TneníEilffiZ) U°e,n'

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 01.01. do 31.12..

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, která k žádosti přikládáte a oi/slulte je.) J

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
ůzemn°ch"o"5'' ^ ^ * 25°/200° Sb" ° razP°čto^h P«vldtoeh

4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Harmonogram a program kulturní akce
6. Usnesení Krajského soudu v Brně - Obchodní rejstřík
7. Odvolání ředitele pana Tomáše Jelínka
8. Jmenování ředitele pana Ing. Josefa Jelínka

dne 07.05.2018V Velká Bíteš

Jv)Z‘̂ e7kZtřpmmůynUtné ^ P°souzen' žádosti požadované v bodě u

v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
~ podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER


