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Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 1 2, 03. 2010 
Správce rozpočtu: OE/Paulíková 11 03, 2018 fčdCt 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 49628224), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: dolezalova.i, datum ověření: 09.03.2018 09:15:54): 

Tvůrčí taneční dílna - ID PR02382.0005 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 60000, Datum Od: 1.1.2018, Datum do: 30.11.2018, Perioda: jednorázově, ODRA: 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, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

(ID PR02382.0005) 

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 
lng. 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 

Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s. 
se sídlem: Fugnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2 
IČO: 49628224 
zastoupené: lng. Pavlínou Čermákovou, jednatelkou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 0284224339/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na pořádání národní přehlídky „Tvůrčí taneční dílna 2018 - 9. celostátní 
přehlídka choreografií folklorních souborů", 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 60 000 Kč (slovy: šedesát 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 160 000 Kč 
Výše dotace v Kč 60 000 Kč 
Výše dotace v % 37,50 % z celkových uznatelných nákladů na 

přehlídku 
Podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč 
Podíl Příjemce v % 62,50 % 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. 
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m Dotarp iP noskvtována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Knmtep'rFin ř 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 
neiDOzděii do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě^ že závěrečná zpráva n®bude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Cl. 8 pism. f) teto 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příiemce ie oprávněn čerpat dotaci k realizací 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 účastníku, 
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 při 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 PR02382.0005", 

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 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, 
rostou kopii závěrečné zprávy z přehlídky a finančního vyúčtování přehlídky, 

n žaHstit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
tit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

n" de přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
ušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 

Zr ozpočtových 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 

' e oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
'U na 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"). 

k ' 'e oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace přehlídky i po jejím dokončení, 
o 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. 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 

smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

l aotVP Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
" 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 
ízákon 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. 

Příiemce 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-
uysocina.cz/publicita, případně na vyžádání na e-mailové adrese u 
kontaktní osoby Kraje dle ČI. 13 odst. 3 této smlouvy, 

M 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 odvysílaní 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-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. 

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

S) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva bvla seosána na ,4U .-
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují svfvťasSníp^dplt' 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. ledna 2018 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada %/ 
usnesenim č. 0332/07/201S/RK. 3da Kra,e Vysocma dne 27. 2. 2018 

V Jihlavě dne 
n. fa m 

v dne. 

0 
•cJ 

lng. Jana Fischerová, CSc., 

náměstkyně hejtmana 

^—k1, 
( $V7rfsirt. 

lng. Pavlína Čermáková, 

jednatelka SDRUŽENÍ PRO DĚTSKOU 
TANEČNÍ TVOŘIVOST, za 

Fůgnerovo náměstí 1866/5 
120 00 Praha 2 
l& 49628224 
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KUJIP01BZLV3 
:raj  vysočina 

Oošl° 2 9 -01- 2018 dne; 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE) č.J 
dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytováni dotací v ol^stijTeprofeáionálnfhb,^ 

umění " ~~ " — 

4 

Název přehlídky: Tvůrčí taneční dílna 2018 - 9. celostátní přehlídka 
choieo.qrafií folklorních souborů 

Jedna se o: • krajskou přehlídku (X} národní přehlídku 

Stručný popis piehlidky: 

Posláním Tvůrči taneční dílny - celostátní přehlídky 
choreografií folklorních souborů je vytvořit prostor pro 
vzájemná setkáváni, předávání zkušenosti, srovnáni, 
inspiraci a v neposlední řadě pak otevření dialogu nad 
problémy, s nimiž se v tvůrčím procesu autoři 
předvedených jevištních kompozic setkávají. Hlavním 
motivem těchto setkání je podpořit novou scénickou tvorbu 
folklorních souborů, zaměřit se na hledání nových cest a 
způsobů uměleckého uchopeni hodnot tradiční kultury 
současnými tvůrci. 

Předpokládané datum a místo 
konaní přehlídky: 

2. -4 ,  11.2018 

Orgamzatoři přehlídky 
NIPOS, útvar ARTAMA Praha a Sdružení pro 
dětskou taneční tvořivost, z.s. ve spolupráci s DKO 
s.r.o, Jihlava 

O podporu žada: [X] pořadatel I • účinkující 
Subjekt (název/jmeno a 
piljmoni, sídlo/adresa vretne 
PSČ) 
Osoba oprávněná jednat 
jmenem subjektu: 
Jméno a pi ijmenl 
Funkce 
WijfcMMpBBiiliilii 
E-mail 
Dorucovací adresa (v případe, 
že sc lisí od adresy fakturační) 

Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s, 
Fugnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2 

lng. Pavlína Čermáková 
Jednatelka Rady Sdružení 
221 507 952, 605 981 888 
cermakovaO.nicos-mk.cz 

ICO/datum narozeni: 496 282 24 
Bankovní spojeni - název 
banky, čislo účtu a kód banky 
(v případě, kdy je žadatelem 
příspěvková organizace obce, 
uvádějte čfslo účtu zřizovatele): 

Česká spořitelna a.s. 
0284224339/0800 

Celkový rozpočet 
přehlídky'účasti (uznatelné 
naklady) 

160 000 Kč 100 % 

Z toho finanční spoluúčast 
žadatele 

50 000,- Kč 
Město Ji předp. 50 000,- Kč 

31, 25% 
31,  25% 

Z toho požadovaná výše 
dotace 60 000,- Kč 37,5 % 

Cílové publikum (kolik osob přehlídka osloví/oslovila v předchozích ročnících, jaká je 
struktura - např. mládež, senioři, široká veřejnost, minority apod.) 
Přehlídky se účastni v průměru 350-400 osob, svojí strukturou zasahuje širokou veřejnost 
(mládež - senioři) 
Tradice přehlídky (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí apod.) 
Jedná se o prestižní akci oboru, která se koná vždy v dvouletém cyklu. V letošním roce je 
připravován devátý ročník, 

i 



\rtělíekXpřehlídky (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit)* 
pfehlidka něgěněřujě zisk - veškeré příjmy, které tvoří dotace a účastnické poplatky jsou 
iiiřpnv na úhradu nákladů bezprostředně spojených s konáním přehlídky. 
Ul OfcíJ \y_ - - -- .".ji... i,.U - Í!m.',.L _«1 _ ! -
"žádají organizátoři o prostředky na tuto přehlídku z jiných zdrojů -2 jakých?* 
yj^R^fehlídka je pořádaná z pověření MK) 
Statutární město Jjhjava _____ OiaiUiai • II 4*--" - - - - --- v'rsa-
Osoba odpovědna za realizaci prehlitlky/ucasti 
Odpovědnost programová: 
Jméno a příjmení: MgA. Kateřina Cemíčková, PhD 
Tg,. 221 507 964/778 702 392 
E-mail.' nftmickova@nipos-mk.cz 

Odpovědnost finanční: 
lng. Pavlína Čermáková 
221 507 952/605 981 888 
cermakoya@nipos-mk.cz 

Prohlášeni žadatele- . ___ 
VljTípřáděposkytnutl prostředku z rozpočtu Kraje Vysočina 
Iwvtfhradně souhlasím se zveřejněním své identifikace a 

. , ..Li dalších parametrů. 
Vysočina 
realizace 

výše poskytnuté dotace, případně 
V případě poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje 
zajistím podíl na spolufinancování 
přehlídky/účasti na přehlídce. Prohlašuji, že uvedené 
údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti 
důležité pro posouzení žádosti. 

V Praze dne 25.1.2018 

SDRUŽENÍ PRO DĚTSKOU 
TANEČNÍ TVOŘIVOST, Z3. 

Fúgrierovo náměstí 1866/5 
120 00 Praha 2 
l& 49628224 

razítko a podpis statutárního 
zástupce 

Byl splněn administrativní a věcný soulad žádosti o S ANO NE 

fjV|a provedena úprava rozpočtu akce garantem: • ANO 0 NE 

Kontrolu žádosti o dotaci provedl/a: 

/>/; f
, 

Kontrolu žádosti o dotaci provedl/a: 

/>/; f
, Podpis garanta 

K žádosti je třeba přiložit: 
- předpokládaný položkový rozpočet přehlídky/účasti na přehlídce, 
- kopii dokladu o právní osobnosti žadatele (neplatí pro příspěvkové organizace 

zřizované Krajem Vysočina), 
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, 
- žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci (tento doklad dokládají 

i obce a příspěvkové organizace): 
a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 

zastoupení (např. výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou), 
b) osob, s podílem v této právnické osobě (např. seznam členů spolku, 

seznám akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí 
atd.), 

c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (seznam právnických 
osob, v kterých má žadatel podii, je členem apod.). 

Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený 
osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) 
a c) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnost (negativní 
vyjádření). 

• vyplňuje pouze pořadatel 
' Vyplňuje pouze pořadatel 


