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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
ívřená 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 002779.0018

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj”)

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

Brtnické kovadliny, z. s.
se sídlem: nám. Svobody 379, Brtnice
IČO: 27036375
zastoupené: Pavlem Rubešem, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a, s.
číslo účtu: 258327801/0300
(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 „Brtnické kovadliny 2019“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce, se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 85 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 58,8% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 41,2% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 35 000 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) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. 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 
akcí.

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

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, 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
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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 23. června 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2019.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, 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) nájemné a služby;
b) honoráře účinkujícím.

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
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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 002779“,

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 16. září 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou_ částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaie o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejích úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy 
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
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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 jsou úplné, přesné a pravdivé.

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) 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. 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 
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 počtu min. 
8 ks plachet o rozměru 1 x3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
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-wsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) 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.

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 odst. 4, této smlouvy je považováno za porušení méně 
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % 
poskytnuté dotace.

Čl. 14
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
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

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
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právních předpisů, zejména zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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 
20. 7. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019 
usnesením č. 0008/01/2019/RK,

V Jihlavě dne
2 9 -01- 2019

MUDr. Jiří Běhou 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Brtnické kovadliny, z.s.
nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 

IČO: 270 36 375

Pavel Rubeš 
jednatel

(za Příjemce)
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A

ŽÁDOST O POWOm AKCE

■■■■■■lil
KUJIP01ABGW2

Podle § 10a odst $ zákona 280/2006 Sí*. tes.detei.psskylfíotá m záfáacfě žádost) o poskytnutí úptam 
prostřednictvím veřejnoprávní airrttKlvy (dáte; jeiíý4žádo$fj,■' pšpřfpadš na základě povinností vyplývající ze'- 
zriáětnfho právního pftxíplsu; žádost óbsaftuje aféspgft- ■ :
8) Jméno a příjmení, datum ttářózénra áéeati' í5;?díištft žadatele 6 cfstacl nebo návratnou finanfinf výp 
žadatel ffá&km osobou; a jf-íťíaÍB osofce'fjsSnikilSeitt, tsié ítfeňiikagní čisto osoby, byio-lí pnditó§§§| 
nebo, je~lt žadatel přávnfbtou osofeoá;' náawv, pofíffpsáě’ obchode*! firmu,- šidit? a Identifikační číslo osoby, byle-i; 
přiděleno,, I ' ; ■ ; ' v; v /•' '• -
b) požadovanou částku, .7 / ;■ . ' ;; •. •.; ' . : . ;
o) účel, na tcíerý žadatel cfieé «efaci mbo mwůírtm finanční výpomoc použít,
d) dobu, v niž má fj|čtio'sÍžérsó: tSČéíú, ý rsáwsírt® fsiairčnf výpomoci í Múy pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků á vfSi jsdflOítivýeffspláíeíC, ' 
o) odůvodnění žádosti,'; 7::\v"77: V ■'
1} je-ii žadatel průvfííókéú ošofebú, identifikaci •
1. osob zástupujteich préftfá&au osoba s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem' v této přávňtékě osobě,
3. osob, v nichž mápříffiýpodfl; a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných prtiott žátfosS,
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupqjíd žadatel®, v případě zastoupeni m základě plné mod i 
moc, "7.7'T v'77. z ■ y

1, Zážciadtii tnférniabé'

Brtnické kovadliny 2019,11. ročník mezinárodního setkání
uměleckých kovářů na vysočině

Míst© kíínáiif.atee;

Webcvé stránky akce/projektu:;

Brtníce - Horní Město 16, klášterní zahrada
14.-16. 6. 2018

www, brtnjckekovadliny.cz
Bfcsšf popis akce'
Citově publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce reap 
rtayaznosf na jiná akce, výtěžek akce 
gpód: , ,

Účel, ns který žadatel chce
dotací použít;
OdůvediilriFMďostí;

Třídenní setkání kovářů s výstavou jejich děl a jejich 
následně hodnocení, ukázkovou prací u kovadlin při 
výrobě kovaných plastik a jiných předmětů, ui ■
kování koni a vykováním zdobného hřebíku. Se 
probíhá kuitumí program { hudební skupina, zpěvák, 
divadio a .jiné) __ ______________ _
Nákup cen pro vyhodnocené kováře, hrazení nákladů f-a 
doprovodný Kulturní program 

Popis výefeeži situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žádat o prostředky m tuto 
a,ici v ráma gramových programu Fondu 
Vysočiny, jaké jíme dotační tituly byly 
využity {Od Kraje ■ Vysečme nebo r 
programů Eli); zda žadatel žádat o 
finanční dotaci (pomoc)' od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výš* v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Náklady na realizaci akce jsou kryty ze vstupného a 
sponzorských darů, Z důvodu současné ekonomiky jsou 
sponzoři ochotni poskytnout menší částky, Vzhledem ke 
zvyšující se popularitě této akce mezi kováři se zvyšují 
náklady na administraci a splnění požadavků jednotlivých 
kovářů. V minulosti jsme se zapojili do jiných dotačních 
titulů, ale vzhledem kjedinečnosti akce jsme snáší 
žádostí o dotaci uspěli v tomto dotačním titulu. Pomoc od 
města, Jako spoluorganizátora spočívá v technické pomoci 
a v zajištěni technického zázemí.

Název sutojekáuíJt® registru 
ekonomických aufeíektů;
Sídla
ico:

Brtnické kovadliny z. s.

i
3 1 -07- 2018

iW ffý<rú&>/ř PoírtpMoň

K
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Hpv- 11«, zaú j <2,
t ík zia^zts přilož'*. Kap* !Í<’Wá<!ít s »>Pšvnt |
sostefrimS žadaísi&i ;
i$a«k»vnf ústav. Československá -obchodní banka, a.s, . ■ -

‘ ' j
.........

Cisto bankcvn*fc«» áémi Ófeto mu: 258327801, kte banky: 0301)

piéim llPfi* {A'(ióm&i ne
"Ď&oiba oprtvřiirtó jtefeal ^
Jménem spofočúostb
(die ofccnoanfíits reistRku)

Pavel Rubeš

KonfeKínt actrosa,
■{0Oku0 s0lí&i od í?lílf3/

Í74 384 380
žfnaíf: . ' brtnlce, kovadliny® volny, cz
'Ú<@zmifi příloh;
(seznam ^žso dofí^du, kteté>sof< 
fc žádosb přiloženy-)

CEiKOVY rozpadatakce: potežkov4 wzvůha vůtíaíů & gKhftft

Výdaje ■ ' Plimf ';
Honoráře účinkujícím 40 000,- Vsfcipňé 108 000,- . i-Y-
Materiálové náklady 30 000,- Sporí20ň 20 000,-
Oprava zařízení 10 000,- Doíabe král Vvsodína 50 000.-
Poštovné 10000,- Celtem 175 000,-
Reklama 50000,-
Náiemné a služby 45 000.-
Celkem 185 000,-



2. Bližší InformsG© o použiti požadované dotace od Krále Vysočina
Kentetetižáeé část? akce, ns kteroút-j® ctetáca pež»efovžna
Vpet flKUZNATSLiWCH nákladů;
Výčetnákladů, které Kmj Vysátím určuje za 
neuznatelné v pňpadná smJmvé -o poskytnutí dotace.

Název aktivity (výdaje) výla výdaje

tméwě náklady jyýcfaj#) a ostatní 
osobní náklady (výdaj®) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištěn! 
organizátora a jeho zaměsínancu 
náklady (výdaje) na pohoiiinl 
běžné proVoznf nákfadý (výdaj©) (napit 
telefonní siiižhy, siiárfjfe, oplatky za 
připojení- ■.'. fc Mtf)V: poštovné, balné,
doprava,' bankers? poplatky,.... )
náklady"'{výdaje) riá nákup věcí osobní
pQtřěbý,. 'ktmě' nůsmsvimjí s realizací
BkoéŠŠ Aý:-:v,-.;; -
úhrada'tlyitó a -půjček
penáte,-pkuty
náhrady štekl a manka
zálohové;’; platby neuhrazené a
nevyúčíóvané v době realizace akce
náklady (výdaje) na právní spory
náklady (výdaje) na publicitu
dani, dotace a dary

Nájemné a služby 45 000, - ........
Hůftwéře áůlnktifloím 4000®
Výčet výdajů- - nákladů, které budou zmle 
částečně hřmeny z chtam od Kraje Vysočina. ■ ■ ■
2 cenového rozpočtu v bědě 1 této žádostí můžete 
vyčteni jednu dř více položek uznatelných nekladu, a w 
vjýýfůb fámě výši. Tyto vyčleněné výdaje budou m 
vzíafta k doted Kmfe Vysočina bróm/ jako celkové 
náklady, které je nutné pň vyúčtování prokázat.

Rozpis použftf dotace od Kraje Výsočtea , ,

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v ICC 50 OOPM

2.
Celkové náklady (výdaj©) na akt»yftu(y), 
která bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

85 000 Kč

3, Výše dotae© od Kraje Vysočina v %
58,8 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zceia nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Pódii vlastničtí prostředků žadatele 
na úhradé aktivity), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od
Kraje Vysočina v Kč
Vímít)fmi prostředky žadatel® jsou pro ůC&iy této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní cMam, dary, příjmy z reklamy, 
sponzmngu...

35 000 Kč

6.

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

41,2 % 7, celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podlí vlastních prostředků na reallEacI akce (tj, řádek 4 a 6 
výše uvedené tabulky).
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Pokud skutečné náklady na realizaci Mstí nice® překročI oaikovoy, ptedpoklédanou
výši náWatíé ftf, řádsk 6. 2 výše wecteoé tebuiky), uhradí žadatel {příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků,
Pokud budou sfajfečrtě rtáktedy na realizací části akce nUší mi xákími pro etenovwij 
dotace {řádek S. 2), aehváteriý procentní podlí kraj® (řádek 6, 3} m nemění, t*ft, *e
absolutní částka dotace se úměrně sn®,

_________________________________________________________________________________. ________________________ _____________

Cílové ptórtíkfcPP (jjcptóa prosím, <sófck osm aií'* rfsiov./Qslwfo v přfcocbcoch mfructrts, sste m jtj'~b 
stmkfufg,--' papf, riéťt, mládež, roďáys dětmi senioři, muži,-ženy, Široké vefeinost, minority,'apoď.) ___________ _

Široká mmlmsí, účast na minulých řečnicích 2 OOí5~4QOQ návštěvníků

DofiSd akce \akca n»4napf. dopcďíofáiní, -saionKní, cgiQStžtní, mezfnártxfof tpodi __ __ _______
Ha území kraje $a pořádá daihlÁiejvátšI setkání uměleckých kovářů v České republice.,
Zviditelňuje obec. Sítnici a Kraj -Vysočina,.; Pí® umělecká kovář© j© to příležitost ■ • 
veřejností svá díla a ukázat takm štitovné (nejen) čéské-mce, Vneposlední řadě upozo
spojitost kovářské práce sobnovou kulturních památek, Je to j-acirta z máte příležitostí s& 
setkat s kováři z'mlě republiky a sďusetinlch států (řliřriecfco, Rakousko, Stovensk 
sí poznatky, zkušenosti a nové trendy a postupy. ¥ neposlední fiadš seznámení nejmíadšt 
generace s kovářským řemeslem a ukázat ji krásu a důležitost tohoto řemesla.

-v akce (jedné s# onovovakm napo onset a mftchálgtou tradici, gpod '?)-
Brtnické kovadliny 2002 -1, ročník 
Brtnické kovadliny 2003 ~ 2, ročník
Brtnické kovadliny 2004 - 3, ročník 
Brtnické kovadliny 2005 ~ 4, ročník 
Brtnické kovadliny 20Ú7 - & ročník 
Brtnické kovadliny 2000 - 6, ročník 
Brtnické kovadliny 2011 - 7. ročník 
Brtnické kovadliny 2013- 8, ročník 
Brtnické kovadliny 201S™ f. ročník 
Brtnické kovadliny 2017 -10, ročník

Popro rudnv program akce žw tráveno** na nné Hce ^ofvc wstuje}
Vystoupení kulturních těles jako např. hudební skupině, zpávákúdltské divadlo, tane&ií 
skupiny.

Propagace jfmna Kratf* Vysočině - uthhsená prciihodiioia ({gkyeáecificřÁÁHanmí prostor oře' 
jtf-opagad Kraje'Vyscám oegamusoft nabízejí - např m propagečníchmatenáteoh spojených * akci, plakátech, 
pozvánkách vstupenka'h reMan«Rícn pipctertt pft oamptne oket}
Na všech tiskovkách {plakáty; pozvánky v dunlin tisku, pozvánky kovářům, katafogpi 
reklamních plochách v areálu akce, na webu akc©, přítomnosti zástupce kraje na předávání;-:-; 
cen,

e akci,
Akce negeneruji zisk. Případný výtěžek je použit na propagaci akc© v průběhu mezidobí.
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Kteří významní hosté m akce zúčastnili v rrtnulosfi?: ——

: senáte# Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina MUDn Jiří Běhmmk ..... ,.|

i radní kraje Vyšoěirtór •. ./•■. • . V';
jmln, zdravotnictví týanOavW-' •; . . . ..... f

; starosta dražebního kovářského rafouskělio města Vbbsite Josef Hofmarohar 
: nestor uméleiátého kávář&M AfřiďHatórriiaiin.
| akci podpoří^: Spofečěrtsíya úhtěfecfcých' továru a zámečníků a kovářů ~ oodkovMi <W>
i Momvy m tóiezska, zr^Wsíenáké společenstvo ' " "*“ ’

| Jaká médte-' přfelfWla mediální partnerství:

: Hlt rádio Vysočina-- 
Český rozhlas Region'' :■"
Jihlavské lišty V:
Česká televize - region

i- SQ'f f f BrtnteKé kovadliny^ *.».
.....................A ^ / nám, Svobody m, 588 32 irtslcs

//// J *COi 276 36 375//JS S-fí'—

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
fy případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr, Ondřej Ráz!
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
687 33 Jihlava
e-mail: razl.o^kr-vysoeina.cz
tei: 564 602 337, mobil: 724 050 270



Čestné prohlášení žadatele o podpora ¥ režimu tie mteimis

Obchodili jméně* 1 Jfiáno
žadatele BiMiítké feVáiflíty z,«,

Sídlo / Adresa žadatele sám. Svobody 379ř S8S 3f Sftaiee

IČO / Datum narození 2f § 30 f-TS

1. Žadatel orohfašuie. že fafes účetní období ooužívá

jgj kalendářní rok, ,;./:•/
□ hospodářský rok i^áéáíěk .........konec........... ..................).

Jt Porfollsy1 2 přoftoiawé & žadatelem « podporu

p©títeia.štt |ídVáit|jé;Í8'po|í0|entá st Jinými podniky, půkúů i tyto subjefdy snesi 
máji některý ž rtfeléd^ícfcÉ vžlátifc
a) jeden subjekt viásfeíyfee wž'50 % hfessvseíeb práv, která náležejí akcionářům nebo společní 
jiném subjék&j: ?/•/’;• v/'/': • '.'■
tí) jedeiVStíbjék^má právě, jmenovat nebe odvolat více net SO % fitersčs správního, řídícího nebo 
dozor6ílioorpánií|čiéSi0 subjekte;
o) jeden 'subjekt; frtáýj$áw tiptstíňwaí vloe net 50% vlk/ v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným su&jékfefh néfab dfó ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tobolo subjektu; 
d) jeden sufejek^ který Jé akcionářem nebo společníkem jiného subjekte, ovládá sám, v souladu 
s dohodou 'mmfmW s jinými ateíonéfi nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náfežejfcfch akcionářům nebo společníkům, vdaném subjektu.

Subjekty, ktérémajl š žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až 4) prostřednictvím 
jednoho' nebo více’ dalSfch subjektů, m také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu,

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuji osoby
zapsané ¥ žékjádnlnrt registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a oigánS veřejné raci? 
fregistr Osob") v souladu se zákonem č, 111/200S Sb,, o základních registrech, ve znění poz-' , 
předpisů,c';/• ,   

' Žadatel prohlašuje, že

M OSOl ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ jfe vd výSé uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sfdio/Adresa ICO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 60/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik* 
z pohledu pravidel podpory ds mínímis vydané ŮOHS.
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3, Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících ťjfietaích obdobích

£8 nevznikl spojením podniků dl nabytím podniku.
□ vanlW auoiectím (fiM splynutím3) níž© uvedených podniků:
O BŠĚBŠM 0ázf sloučením*} fmvmí jměiw níM uvedenéha/ých pocirtiku/ů:

Obchodní jméno podniku mm fěo

,™..„__ „„„__ _ 'M&íL
u................... .......1..J

Výše uvedené měiiy spočívající v© spojení 8 nebytí podniků

■Q jsou ]lž žoftlédnéíhy V Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
Q nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

0 nevznikl rozdělením {itszšidpéním nebo odštěpením'3) podniku.
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podolku;.

Obchodní jméno podniku Siio IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de mfrímSs použita6. Podniku (žadateli)
byly pflcfělerty riásteditjící (dříve poskytnuté) podpory;

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kft

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 ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory cle minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které « něj nastaly;

> 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 matéhQ.

4 Vfe | eí t. SSS li: 0 pf&mén6dn obctío<lnfch *«****«« a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.

8 Viz § 243 zákona 5.126/2008 Sb.
5 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dřívá poskytnuté podpory cfe minimis rozdělit, rozdělí seSefl SSWKífSffi^JSK  ̂*•«* *»*■» Www* * *» «»L roS«“
(yfz a s cast s nařízeni c, 1407/2013, 5.1408/2013 a nanrazujícího nařízení č. 87S/2007).
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rozsahu v souladu se zákonem ě, 215/2004 8b., o úpravě ňéfderýeh vztahů v oSjlastl veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p. Tento souhlas udělují správci
a zpracovatel, Rte rým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu i© let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědem svých práv podle 
zákona 5.101/2000 Sto., o ochraně osobníc* Údajů.

Datiw.emtetopodNw j 2OJJ018 8rtn}ce

gftelcké Kovadliny, * 4
nám, Svobody 375,588 33 Brink s

téOtZTOtfáTS

Jméno- a podpis -escAy 
oprávněné zastupovat
žadatele

' Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sk, o Úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoř© výzkumu a vývoje, ve zněni p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
do minimis Kraj Vysočina.
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Doloženi náležitosti dle zákma č. 250/2000 o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve zněni

poždějiloh pfedpisú
1. !d®»tiffkaca omb zastopyjfefoh práwifeteu muhu síi¥©á«nf«t právního diyi§|||
zastoupení potila zůk&m &. 250/žOW Sb., o rozpočtových pmáM&ch'územních rozpočtů - §1^ 
Odst, 3,pf$m. o 1. ' ; ' • • •

(m samostatném listě tíofofj šaééief éákkttf, z&kfetého vyplývá, jak byt statutární zásfvpce larfsřefe 
uvedený v Žádostí o poskytnutí: ' rM&m zvolanMamven - mpř. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání mstupíielsimůíxté; svazek úbeí ■doíožfsimwý mhů zápis z členské sohůze; spolek doloží 
stanovy mtio-[&$$$■. z éimikě* šeňůzů; poénik&MsMf subjekt tiokffl výpis zmgistm osob rwtoo 
zobGhútífífPom}sifíMrai0 •' = • ••

Z MmiMkum'moW s-pttúíMm v přáwifeké osobě (v žadateli) podle žákem 6. WMZQO&m., 
o rozfMt&yýotipftivkikůtiěmmfďi rozpočtů ™§lOa, otísi 3,písm. í) 2.

Uvedeni íkito'p6úzá společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném rejs. 
nikoli nápř; všichni 'akcionáři

U- družstva bučte’ uveden pouze statutární výbor, % představenstvo, které je oprávněno za 
družstvo jednat

Budě-lí žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně 
nápř. stanov, z nichž oprávněni konkrétní osoby vyplývá, Seznam členů se neuvádí.

(n&př. právnická osoba podnikající medů výpis podílníků, příspěvková organizace mede svého
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny aid,},

Pořadové
číslo

IČO i datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1 10.2,1947 Musil Bedřich
2 21.8.1974 Musil Luboš
3 18.1.1987 Kfužík Lukáš ' r

- 4 31.5.1962 Rubeš Pavel
5 23.,2.1985 Růžičková Jana
6 10.10,1879 Smolová Lenka
7
8
&
10

v případě "potřeby doplňte další řádky něSo doMte m^mmostsinémlmíé

0 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (fj. pouze pokud v žadateli nemá žádná
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)

1 Pokud žedatéi tento doklad doložil jit v rámci dokladů k prámí subjektivitě, není nutné znovu přikládat



3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý padli a výš© tohoto podliti podte zákona 6. 
25C¥20Ů0 8b,, o rozpočtových pmsMech územních mzpotitů - §Ma, odst 3 ptm. f) 3.

fmpř. otmáněsto uvede msioupen! yorgmtmofcii jako jsou svazek obci místní akční skupím, 
zfímmné Skoty, technické síufby, bytové družstvo, obchodíli spoteůnosíi spod; právnická c' 
podnikající mme pódii v jiných právnických osobách, špetek dotočí podlí v jiné NNO sňp.)

Pořadové
-číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v
%2

1
 . .. 

2 ]

3
4
6
8
7
8-
9
10 .

y případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte m samostatném listě

0 zakřížkujte, pokud Je pro žadatele Iretevamní (lj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Pavel Rubeš

/f)
/// ,>/ -. • S/1/ ■ ^pC

y%ftu!ck.é kovadliny, **,
s/ /% n%. Svobody 379,588 32 Brtnfce

IČO: 270 38 373

s pokud mní výše podílu přesně dána, uvedte nestanoveno'



ZMOCNĚNÍ k jednán!

Níže uvědom ífcttQvs? představenstva.špulku. Bríttfefeé kbVadlíayz>

Jménú'S'pftjmení:: Pxvk(‘*í,vft$št‘- -■................... •

Damns narozeni. 31. S, 1962 . ;

ICO 27-0 30 375 zmocňují pana:

BydliStě: Valdštejnská S3,588 32 Botníce

k zastupování spolku Brfnické kovadliny z. s, při?jednání ,s Kťajéiji Výáofi&iá-ve věci poskytnutí dotáee a

uzavření veřejnoprávní smlouvy o podporu kultiiM-akče 11,. roSníktf Brtmckých kovadlin, který sfc bude 
konal 14, -16,6,2019, '

Poř.
ěísio

Jméno a příjmení Datum
waroaettí' Bydlíte; Vlastnoruční'

'podpis

L .» , , , /1 . y; , r , A “• i/lí ř . i fi >\ 0y. ■
£'0*P$. iĚ£-tfr*ěj£.

2,
1 " X * r1 % , <. * * -n\ "í H-*‘s \ 1 t v íh

w, am

. r\ ! ( ■
ífíí-ýfáfWA 
r " . ,

3
5 :4 r -v/,v - ť! ý /Č4/■/ "

i ■ \ •*

___

4.
4'Va.^- ý V '•• %0t

/h-., f . , \ ^.- * n,< fy K- r

5,
& 6. ' s\Jr*

6
J ! f V 7 V V" - ,

. t : * '&£^mi4
\í i t ■■■ / ■ í *■• .es
nCkf c:í S g k o .,5;)

/ i/ *
■ , • / ,V //X

.vy' £ - !

:' 7.

8.

9.

10.

Brtnlcfcé toiradllisy,
nám, Svobody 378,58$ 32 Brtnfes

fěOt2?02W375


