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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 27.2.2018 Č.usnesení: 0332/07/2018/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Horácké folklorní sdružení, z.s. 

Smluvní částka: 1) 30000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OKPPCR/I. Strnadové 9.3.2018 

Projednáno s: 

Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová f J. 20 
Předkládá: OKPPCR/I. Strnadové 9.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 
1Z 03. 2018 ^ J r-y 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 11 iii 201 

Správce rozpočtu: OE/Paulíková 1Z 03, 2018 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 60545721), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: dolezalova.i, datum ověření: 09.03.2018 09:19:29): 

Zpěváček 2018 - ID PR02382.0006 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 30000, Datum Od: 1.1.2018, Datum do: 30.11.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 3319, ORJ: 4000, 
ORG: POL: 5222 UZ: 45 

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, príp. 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). 



KUJIP0150I48 

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 PR02382.0006) 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro 
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a 
mezinárodních vztahů 

(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

Horácké folklorní sdružení, z.s. 
adresa: Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava 
IČO: 60545721 
zastoupené: Jaroslavem Novákem, předsedou 

Ing. Bohuslavem Vodou, členem výboru 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1465128359/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na pořádání krajské postupové přehlídky „XIX. ročník Krajské kolo soutěže 
Zpěváček 2018", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „přehlídka"). 

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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude přehlídku 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 přehlídky, 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 přehlídku dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové uznatelné náklady přehlídky jsou pouze uznatelné 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, 
s výjimkou finanční podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje). Příjemce 
musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové uznatelné náklady přehlídky 60 000 Kč 
Výše dotace v Kč 30 000 Kč 
Výše dotace v % 50,00 % z celkových uznatelných nákladů na 

přehlídku 
Podíl Příjemce v Kč 30 000 Kč 
Podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových uznatelných nákladů na 

přehlídku 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové uznatelné náklady přehlídky překročí celkovou výši uznatelných nákladů 
přehlídky uvedenou v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení 
z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové uznatelné náklady přehlídky nižší 
než výše celkových uznatelných nákladů přehlídky uvedená v tabulce v ČI. 5 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 uznatelným 
nákladům přehlídky 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 s dotacemi z Fondu Vysočiny či dalších zdrojů Kraje na realizaci jedné 
přehlídky není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na přehlídku však v takovém případě nesmí přesáhnout 
100 % celkových uznatelných nákladů na přehlídku. 

Stránka 2 z 7 



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 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 oprávněn čerpat dotaci k realizaci přehlídky a povinen přehlídku zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, v němž je podaná žádost. 

2) Do nákladů na přehlídku lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendářního roku, 
v němž je podaná žádost. 

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

4) Uznatelné náklady přehlídky jsou náklady v jednorázovém vztahu k přehlídce: 
a) náklady na práci poroty a lektorů (ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení, 

ubytování, poštovné), 
b) náklady spojené s propagací, 
c) náklady na pořízení cen, 
d) náklady na dopravu účastníků, 
e) náklady na ubytování a stravné účastníků, 
f) nájemné prostor, 
g) moderování, 
h) pořízení videozáznamu, 
i) poplatky ochranným svazům, 
j) doprovodný program, 
k) ozvučení a technické zajištění. 

5) Neuznatelné náklady přehlídky, jsou náklady, které nejsou zahrnuty v ČI. 7 odst. 4. 
Tyto náklady nesmí být financovány ani z vlastního podílu Příjemce. 

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) Stravným podle ČI. 7 odst. 4 písm. e) této smlouvy se rozumí náklady na stravné 
maximálně ve výši dle § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Náklady na 
nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat přehlídku 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 
přehlídku a celkových uznatelných nákladů na přehlídku (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, 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 přehlídce (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k přehlídce). Příjemce odpovídá za řádné 
vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
uznatelné náklady přehlídky (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR02382.0006", 

d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na přehlídku nebyly zahrnuty 
náklady na vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou 
mzdové a ostatní osobní náklady 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 30. listopadu kalendářního roku, v 
němž je podaná žádost. 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 uznatelných nákladů přehlídky, a to buď výpisem ze 
svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo 
svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji nejpozději do 7. prosince kalendářního roku, v němž je podaná žádost, 
závěrečnou zprávu z přehlídky včetně finančního vyúčtování s potvrzením 
pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování, které bude obsahovat kopie 
prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových uznatelných nákladů přehlídky a 
jejich úhradě (formulář vyúčtování k poskytnutí dotace je umístěn na www.kr-
vvsocina.cz > kultura a památky > granty a dotace > kultura > pravidla rady kraje 
nebo na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/) a dále doklady 
prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu tiskových a 
propagačních materiálů o přehlídce (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 10 odst. 
2 této smlouvy), 

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 uznatelné náklady přehlídky (faktury, 
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výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy z přehlídky a finančního vyúčtování přehlídky, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy, 
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 

) 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 přehlídky 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 

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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít. 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do doby 
ukončení přehlídky: 
a) „Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" nebo logo Kraje Vysočina 

umístěné na - pozvánkách, plakátech a programech souvisejících s přehlídkou, 
pokud jsou ve vztahu k přehlídce vydávány. „Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA" v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na www.kr-
vvsocina.cz/Dublicita, případně na vyžádání na e-mailové adrese u 
kontaktní osoby Kraje dle ČI. 13 odst. 3 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ 
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání přehlídky, který si 
Příjemce může vypůjčit na odboru sekretariátu hejtmana, tel. 564 602 142, 

c) prezentace Kraje v případě informování o akci ve sdělovacích prostředcích či 
médiích, 

d) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

e) prezentace Kraje moderátorem přehlídky, 
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním přehlídky. 
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ČI. 11 
Udržitelnost přehlídky 

U přehlídky se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
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) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 písm. 
i) 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. 

3) 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. 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 Bc. Iva Strnadové, tel: 564 602 260, e-mail: 
strnadova.i@kr-vysocina.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. 

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 
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smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. 

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 27. ledna 2018 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 
usnesením č. 0332/07/2018/RK. 

V Jihlavě dne . 03. .2018— V dne 

BORÁCKÉPOLKLORNl SDRUŽENÍ 
Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava 

IČ: 605 45 721 © 

1 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 

náměstkyně hejtmana 

Jaroslav Novák, 

předseda 

! j 

Ing. Bohusfav l 
člen výboru j 
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KUJIP015OJI3 
KRAJ VYSOČINA 

ZADOST O POSKYTNUTÍ DOTACE L-
23W 

| li>I 

í •/ 
dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotaci v obfe'sti, neprofesjonálního' 'K'f K 

umění y aŽž/4Él I (i 

Název přehlídky: XIX. ročník Krajské kolo soutěže Zpěváček 2018 

Jedná se o: O krajskou přehlídku • národní přehlídku 

Stručný popis přehlídky: 

V krajském kole se představí nejlepší děti z místních, 
školních a okresních kol. Soutěží se ve třech 
věkových kategoriích (do 10 let, hlavní 10 -15 let, 
16-26 let). Nejlepší zpěváčci postoupí do Českého 
zemského kola , které se uskuteční 12.května 2018 
v Chrudimi. Další jeden soutěžící do Moravského 
zemského kola, 10 nejíepších do celostátního finále. 
Každý soutěžící zazpívá dvě písně (jednu . 
s doprovodem), druhou sólo a vše hodnotí odborná 
porota, pod záštitou Martina Netolického, hejtmana 
Pardubického kraje. 

předpokládané datum a místo 
konáni přehlídky: 

V sobotu 17.března 2018 od 9 hodin do 17 hodin ve 
společenském a justičním sále Státním zámku v Telči, 
Aule Univerzitního centra v Telči 

Organizátoři přehlídky: 
Horácké folklorní sdružení, z.s., Jihlava, NPŮ a zámek 
Telč, Univerzitní centrum Telč 

O podporu žádá: 
Subjekt (název/jméno a 
příjmení, sídlo/adresa včetně 
PSČ). 
Osoba oprávnčná jednat 
jménem subjektu: 
Jméno a příjmení: 
Funkce: 
Tel.: 
E-mail: 
Doručovací adresa (v případě, 

rr liší od adresy fakturační): 

El pořadatel !• účinkující O podporu žádá: 
Subjekt (název/jméno a 
příjmení, sídlo/adresa včetně 
PSČ). 
Osoba oprávnčná jednat 
jménem subjektu: 
Jméno a příjmení: 
Funkce: 
Tel.: 
E-mail: 
Doručovací adresa (v případě, 

rr liší od adresy fakturační): 

Horácké folklorní sdružení, z.s., Jihlava, 
ul.Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava 

Jaroslav Novák, předseda 

602 541 258, 739 404 356 
iar.novak(®emaíl.cz 
ul. 28.října 550, 588 56 Telč lil 

IČO/datum narození: 605 45 721 
Bankovní spojení - název 
banky, číslo účtu a kód banky 
(v případě, kdy je žadatelem 
příspěvková organizace obce, 
uvádějte číslo účtu zřizovatele): 

1465128359/0800 
Česká spořitelna Jihlava 

Celkový rozpočet 
přehlídky/účasti (uznatelné 
nákladv): 

60.000,- Kč 100% 

Z toho finanční spoluúčast 
žadatele 

30.000,- Kč 50% 
Z toho požadovaná výše 
dotace 

30.000,- Kč 50% 

1 



"••'•..••i "um ni mini milium mi iiiii mum 

Cílové publikum (kolik osob přehlídka osloví/oslovila v předchozích ročnících, jaká je • 
struktura - např. mládež, senioři, široká veřejnost, minority apod.) 
Akc e je určená pro předškolní, školní děti a mládež" za doprovodu rodičií prarodTeů 
učitélci, vedoucích souborů, široké veřejnosti, zástupci sponzorů a hostů 
Předpokládaná účast přes 70 soutěžících (ze třech krajů) v hlavní kategorii, lidové 
muziky souborů, učitelé ZUS. organizátoři a další pracovnici uvedených institucí. 

/!aWn<£: oú n nniinn I « „I I Z .» » Z 71—. ' • ' * — — J * » " r . t. w. H.UVIW|||W|| II 1*3 M 

Tradice přehlídky (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí annr) \ 
"zrcr « už. ví v _ _i • v« .r ;—z~. ^— "—'-i— - 1 1 — '.— i . HMUIUI UfJVUi; 

Připravujeme již XIX, ročník a akci pořádáme každoročně a v letošnímToce bude 
soutěž doplněna doprovodným programem, výstavou fotografií z minulých ročníků 
soutěže. Prohlídka zámku a daíší zábavné programy pro děti. 

— i-T^rrr-rr-7-TT. j. I T, , , * l 

Výtěžek z přehlídky (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak ie tento zisk použit? ~" 
Dobrovolné vstupné a nepředpokládáme zisk z akce. ~ 1 

Žádají organizátoři o prostředky na tuto přehlídku z iinvch 7rirn]„ - * ; 
Ano, hledáme podporu měst, obcí, od sponzorů a velkou měrou se podílí-i ' 
spolupořadatelé akce. 
Osoba odpovědná za reaKzaci přehlídky/účasti: " " 

10: 605 4$ 721 Q) 

Jméno a příjmení: Ing. Miloslav Brtník 
Tel.: 605 271 019 
E-mail: brtnikovi@seznam.cz 
ProhldSeni žadatele-
V případě poskytnutFpřoifedkůT^SSu^f^Sy8^®^* J 
bezvýhradně souhlasím se zveřejněním své identifikace a 
výše poskytnuté dotace, případně dalších parametrů 
V případě poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 
zajistím podíl na spolufinancování realizace 
přehlídky/účasti na přehlídce. Prohlašuji, že uvedené 
údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti 
důležité pro posouzení žádosti. 

ÍV Telči dne 27.1.2018 
razítko a pod fis statutárního 
zástupce || 

Vyplňuje Kraj Vysočina: 
Byl splněn administrativní a věcný soulad žádostí o 
dotaci: 0 ANO • NE 
Byla provedena úprava rozpočtu akce garantem: O ANO É3 NE 
Kontrolu žádosti o dotaci provedl/a: 

m Mh/ftfow' Podpis garanta 

K žádosti je třeba přiložit: 
- předpokládaný položkový rozpočet přehlídky/účasti na přehlídce 

ẑ ilvínfKrajemvísiSar03'1 příspěvkové 

- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, 

* Vyplňuje pouze pořadatel 
'Vyplňuje pouze pořadatel 


