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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 002779.0020

ČI. 1
Smluvní strany

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

(dále jen „Kraj")

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

Společnost pro FSU, z.s.
se sídlem: Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava
IČO: 65340507
zastoupené: Vladimírem Holešem, ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 174202016/0300
(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 „62. festival sborového umění Jihlava 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 120 000 Kč (slovy: sto dvacet 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 465 000 Kč
Výše dotace v Kč 120 000 Kč
Výše dotace v % 25,81% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v % 74,19% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v Kč 345 000 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 
akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

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
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dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 17. listopadu 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) technické zajištění festivalových koncertů, mezinárodní soutěže pěveckých sborů, 

workshopu a seminářů (ozvučení, osvětlení, stavba pódia, laviček, nácvik a zajištění 
hudebního doprovodu koncertních vystoupení, videoprojekce, technická příprava 
koncertů, moderování, tlumočnické a překladatelské práce),

b) ubytování pěveckých sborů, čestných hostů, členů poroty
c) doprava pěveckých sborů, členů poroty, čestných hostů.

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,
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 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 19. prosince 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 údaje o akci

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

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

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

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě 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. 
4 ks plachet případně rollupů (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;
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h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.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.

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 Ráží, tel.: 564 602 337, email: 
razí. 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.
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4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 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 
10. 8. 2018.

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

r
V Jihlavě dne

MUDr. Jiří Běhoq^ek 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Vladimír Holeš 
ředitel

(za Příjemce)
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE

Pocite § 10a octet 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotací poskytnout m základe žádosti o poskytnutí dotace prostřed
nictvím veřejnoprávní smlouvy (dáte jen „ž.ádosť), popřípadě na základě povinnosfi vyplývající z© zvláštního pfé«r. 
ního předpisu: žádost obsahuje alespoň -£0:
a) jméno a příjmení, -datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výporno 
žadatel fyzickou osobou, a je-ii tato fyzická osoba podnikatelem, také idersíííítečfií fiísto osoby, bylo-fi " ~ -o ; 
nebo, f@-!í žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmy, sídío a identifikační čísle osoby, ífyleil 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) ů6ei, na který žadatel cbcé dotaci nebo návratnou finanční výpomoc- použit,
d) doba. v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i fhSty pro navrácen! poskytnutých peněžních 
prestřeďtó a výší jednotfivýť* splátek,
g) odůyodnéní žádosti, • 1
fj je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnická osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podfte,
g) seznam případných příloh žádostí,
h) den vyhotovení žádost! a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i rjSfWC- 
moc. .••••.

04 festival sborového uměni Jihlava 2019' Maatev 4\iz&-

11 ctkCt-v í Jihlava, další civě města 5í obce Kraje Vysočina

\ Tf rrtoíí konaní & -10. 11. 2019

*vě «4o* ky & at3%m- v, ww.fs u iihža va. co m

KRAJ V *t'~ m



Festival sborového yn^ni J.YiS«va je významnou událostí v oboru 
vého zpěvu s r»i>ik.í»; ** :sgíonu střední s východní' gi-y j ° rc '; 
choxich81 ío£fi'iKÚiO'caiisrii'ovaionávštěvníkůmaúčastnil >- es >t 
levých koncertů nujC-nwxs -nerprefsčnl konfrontaci fts-dkéhu swvvéro i. 
umění s národní ^oitvo- voitou zemi 2 ceféi ~ ** «>'< ;
vnímána 3 ceněno iďno -vola -prestiž a umělecká kv-aím* řv«a í 
tradičně místem Vzáiomo© <o&vírace a propojování tvůrců a !Sltó#Í^i|gSÉ 
sborových risk ]v ň-4c«?to.«m *zniku nových skladeb, klem -5* •navs^ ; 
nedílnou souH.il «3v«:<mí v pěveckých sborů nejen z Česííélýs|a|||g;ii;:| 
62. ročník tvou re. t va*ové koncerty, rovnoměrné reste-vfe.„
Kraje Weoftínn « města dtrtcvy mezinárodni soutěž pěveckých shon', (;
workshop, rozborové sertsrfeřc a odborný seminář. Na festivalových I'
koncertech se 9fc3(xsWk8 '»vá?oupen! Špičkových českých 3 '/nrýnifňSji 
zahraničnict*! *oonc. Verfe dc^nly v nedávné době význem- lýcft ;.
úspěchu. Součásti koncertů konaných v Jihlavě bude vyhlášeni 
mezinárodni souAie <* s*«2 W sborů z toho dne s vystoupaní j
mjitepšícb occiiěuvch soorú Na sobotním koncertě bude 
Mahlera a vyhraného pereckéha sboru provedena oceněna sxla-itu i 4. j 
Mezinárodni átkladRWslá *ou»éže JMam. Nově bude mezinárocffiýýyliýýl 
soutěž pěveckých sborů ofe Vnes i kategorii dětských a 
sborů a nově budou mVfevy kategorie o hudbu židovo*. n '<rfv'<vwt * 1
sakrální. Významným orvxor.t soutěže bude doporučené s-buh- & 
horáckých pian; ropř. jinkn sséfco pedagoga a hudebního ,miad V-í - 
Antooina Noska Soutěž outíe hodnocena přizvanými pfednSfntýs|i||||||| ': 
odborníky.Zimný ohlas ta &ttan zúčastněných sborů se ofiekáve o 
workshop** dco ^aedOr. Ztfurta Vímra, správce pozfls jic* » - _V „ 
clíte předního iesrého hudebního skladatele Zdeňka LtsteáěaýWtí^l^žiý i 
"Sborová tvoroa Zdeňka i .ukšše" představí nejzájlmavějšf skiaiv i 
autora, primas rka?Ky nmuriovanf vybrané skladby podle pfedáfiiýjvA,: L 
Zdeňka Lukáše a sszoemí účastníky workshops* i s Jeho mó-iš známými j 
skladbami s i.toLnos*! zakoupení hudební liíerstury.Rozborové semfňilíK |j 
přinesou soutěžním shomm ceněnou zpětnou vazbu oaodporoé.pařdtýi:- ; 
diskusi o soutčňfJcf* vystoupeních, upozorněni na chyby a nsdo&ityJm i. 
Odborný seminář “Trendy a víze sborového zpěvu v konnxtu ■‘feriNate | 

v ; íOi- Tt TÍJO tm v' ývO; Vrč; T rOx mTíř; ý vrt iýT y y v; yc sborového umění Jihlava” zmapuje obor sborového zpěvu zhodnotí jeho t
[,fe vývoj *s ohiedm na právě proběhlý festival a vyslov! možné uendy a j
i:T;í-j7Ť;ý-Tv:m:^^^^ vize směřování sborového zpěvu v blízké budoucnosti, Úúasffnký j
|>’t výý.; 'a:-ýyyýýý>;/.Tm •(řýmv-ýýritúNutýýiýmTT yiů-ů;M semináře budou odbornici z řad sbormistrů, pedagogů, mitíaomen i
jv.i-ý;;■ Vrtčýv-i-?■ iT-řvýTýřu:ý?iŤJýjiýVJří;ií;i;’.íýTŤýT-SNžůi skladatelů, hudebních teoretiků. [
V/:;;A yi0;\vřjíoířt čŠřinfSf V průběhu roku 201$ proběhne- vyhodnocen! došlých skladeb ^5 [

. mezinárodní skladatalská soutěže Jihlava, které byla vyhtešena [
i-íT> Společností pro FSU v rámci 61. festivalu sborového orném Jrsiave ;

’ 2m%-' i
||a«iionogfapi fesílyahii j

zvi; ~w$^v.:: S-' - 9-1T 2019,19,00; i, festivalový koncert v Krafi Vysočině j
vbí'; \a"Í ' 6i - 8,11.2019,18:00: t, festivalový koncert v Kraji Vysočina

. Jihlava, pálek 8.11,2018
V|: ;T - ;ýý V-V v ';V; i u XV i h :v "i ř vízfimží v- u-c^í? 13-00-17.0G. Sfezínároíín! soutěž pěveckých sborů v kategoriích 

i i'ř ■': --Ťi V V >2élEzviiíz-^ůiE® ízribtů: dětské a mládežnické pěvecké sbory 
Vvýčr;v" r ýz:; v:.*y fz-ýrmývíí iT;ý::ŤJVřfeSýí:,S 17.30-18,30 rozborový seminář

iS-3Ů*19.00 oficiální přivítáni účastníků a hostů festivalu 
íTTfe/ý■':bVivimí-yrtijvKÍ:r19,00r, - , 3, fesivalový toooarí s vyhlášením výsledků
ýVir//;řf^Vvtýtfffežinárodnf soutěže pěv, sborů v kategorii dětské a mládežnické sbory.

vý^*ůpbnl nejíepšich sborů a vystoupeni hudebního hosts - pěveckého 
z® zabranKÍ, přlp. ŮR 

80ŮOt« $• 11-2018
9.00-14.00. áSezInárodnf soutěž pěveckých sborů v kategoriích 
smíšené, ženská, mužské pěvecké sbory
15.00-17.00 workshop na téma “Sborová tvorba 2. Lukáše" vT 
17-30-18.30 rozborový seminář í-:
1 4. festivalový koncert s vyhlášeni výsledků mezinárodni
soutěže pěv. sborů v kategorii smíšených, ženských a mužských 

W>^M:$&WíĚé;péveckýdi sborů, vystoupení nejiepších oceněných sborů a vystoupení 
žý; ý ř-m >feýíízjř:>Sý; .ŤTýViTŤýřJíTrt:J;íjj Filharmonie S. Mahtera s vybraným sborem 
í;i\ fe'V vy}\iúýýřj;i;LíV;/^íí j Jihlava, neděle 10.11,2019
i j.Vírt; ýČTví10,00-11,00 odborný seminář na téma “Trendy a vize sborového 
i-:;: j-;zpěvu v kontextu Festivalu sborového umění Jihlava”.
iťvůj-V: výv vJjvíTT111.00 zakončorrf featívakí

j T‘hzín 'yjfAr „i, |
f* < '••'"»•' ■" -<i '"'I
; ítkvfe. .;ourt",.>1r*y rrep-aa. akte -'esc. I 
j ríá^aznsaí es p,í ar.co, výr5ici: N-ca
j

2



' í,,* č kfe'v f Ú-íáU ’ vS 
' čofcKí *~3Uí>M,

f

Technické zajištění festivalových koncertů a mezinárodni 
soutěže, ubytováni a doprava pěveckých sborů, odborně 
poroty, hostů festivalu

------- 5
t Vsfft H -{
■»,«v x/f "<U- > I > f'tV / !
nouěoi dáríssit /feiri -ma-Tf-iti? o trro,:] 
tP? ismitc-* VVfct o n-mVsokv ca i“to! 

í akd v řéřfiS y áVor/oů pičgráhiů'~m<S j 
f Vycořir.y jaké fíná dotaci Jkrty feyíyí 

‘w r w* * o ^4,o s 
‘ p ca rmů rtů xčc * v

«íiař»?íJí dotac ípo.cof,]- 02 ,?,*«« {Sť»*j$ 
a V »'s\ v O - > h'V®'’* , ?s;

„„v< ^3ŽV\ ^ "

Festival sborového uměni je tnactorč r.^v-' *- ks; 
sborového zpěvu v ČR. Je přehíldkc- j výrnarmýcř 
s pozvaných zahraničních sborů. Jedná se o nekomerční 
akci celostátního významu se zahraničním přesahem:'na 
které dochází k jinde nevídanému spojení sborového 
zpívání, hudebních skladatelů, interpretů, nových Hradeb, 
hudební kritiky a vědy a publika. Festival má dlouholetou 
tradici uskutečněných 61 ročníků a během této doby st 
vydobyl přední pozice mezi významnými kulturním? akcami 
.lunisteretva kultury. Kraje Vysočina $ statutárnUm náme 
J«hlavy. Financování festivalu je koncipované jako 
vícezdrojové, pravidelně je podporován ^raW-v 
p/.inisíerstva kultury ČR - Podpora nepr 
uměleckých aktivit ve výši 350.000 Kč, statutá 
Jihlava - Dotace z rozpočtu statutárního města Jihlava; ve 
výši 3S0 000 KČ. Kraj Vysočina podporuje * v-> ' ví u 
Významnou kulturní akci, z tohoto důvodu se nežádá o 
p;osifedky z Fondu Vysočiny.



r <r> .-V* 4*, *
)•/: -..V;1,-v.::V \;.: V.V•*.' ■. • ■.-V ; vČ-CVvčV.1-''1; .Vů'V :•/: vVmm V'.;. :■'

Spofešnost $ro PSU, z.s.

tflíiisž

MM

Jihlava, Usni 2946TS, PSČ S88 93

Hláfiiftl

zapsaný spolek

í :m0txšé0:tíš&kí
*•■'. . 
i 1 Činlo b^ďmvaKiů účtu;

!l ČSOS, a,s. Jihlava

:,! 174.202016/030C

|||l|||?íp|ÍKí#fe^|22pVl

i Dgofoíí oprávněná ječná* 
j jménem spoioéncmží:

j i\(mt£íM^í ®ů&ytn.' 
; se ‘M od skla)

..;;C4..

[ Sismv>m ftůc-k: ;

f< >Tn

NE

Vjžlďirňlr.Hpígl

739 4S1 885

.6aitliMm@sssataks?

Výpis z rejstříku spolku
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000Sb. 
Čestné prohlášené cte minimis

t OfetfCCWf/ fea^žtel^léižgilfeŽfeiyAiližyiifeÉVýialá: jttáflítll:
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Výdaje;
Msferiáloyé náklady
Ubytovací služby
Přepravné účastníků
Májeoihě. prostor

8 000 K5
90 000 Kč

150 000 Kč
30 000 Xc ;:é- i i

Propagace 119 000 Kč
Technické zajištění
Organizační zajištěn!

226 000 KČ
168 000 Kc

; .'.2 2:3 )

Ostatní prov. náklady - pěny 45 000 Kč v>’1
Osobni náklad - honoráře. DPR 50 000 Kč
Celkem 80S 980 Ks

Příjmy
Ministerstvo kultury 350 000 Kč
Město 4iMava 350 000 Kč
Kraj Vysočina 120 000 Kč 1
Rěkíarnní partnerství 15 000 Kč iK i
pfímMÉmĚ^H&^„ . ~~ŠSL0OOJ& , t
Ccdtett. 888 006 Kč I

..________ ________ ,
K&tkmtim&v léAtí Ptet. pí> kmvc.u |s vklást- fvxmdmnm

VýŠet NEUZNÁTELNÝCH nákladů;
Výěei nákladů, které Kmj Vysočina určuje za 
tmusmieífíé v případná smlouvě o poskytnutí dotace,

* mzúmě náklady (výdaje) a ostatní 
oschni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) oa sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

*• náklady (výdaje) na pohoštění
• hlín# převozní náklady (výdaje) (např. 

■ . telefonní -služby, energie, poplatky za 
•: připojení k síti, poštovné, balné, doprava,

bankovní poplatky,..... )
• náklady (výdaje) na nákup véd osobni 

potřeby, které nesouvisejí $ realizací 
akce,

* úhrada úvěrů a půjček
* penále, pokuty
• náhrady škod a manka
♦ zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace, akce
♦ náklady (výdaje) na právní spory
* náklady (výdaje) na publicitu
« daně, dotace a dary

límev aktivity (výdaj©) výše výdaj* ;
Výčet výdajů ~ nákladů, které budou zcela „bůo casiuůně 
hrazeny z dotace ad Km]® Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádostí můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jqjíeh piné výši Tyto vyčleněně výdaj® budou■ m 
vztahu k dolaď Kraj® Vysočina brány jako celkové: 
náklady, které je nutné pí1 vyúčtování prokázal

\
Technické zajištění festivalových l
koncertů, mezinárodni soutěž* pšv»i-.řýcb j
sborů, wcffkiSlwptí a seminářů J

* ozvučení, osvětlení, stavba po**-* j 
laviček, nácvik a zajištění hudetimhíi ! 
doprovodu koncertních vystoupení; 
video projekce, technická příprava 
koncertů, moderování, tlumočnické, a 
překladatelské oráče (fakturované)

- 225 000 Kč

Ubytováni hěveckých sborů, Sasiňýeh
hostů, čtená poroty - 90 000 Kč

Doprava pěveckých steorá, členů poroty, 
čestných hostů - 150 000 Kč ': .

5



* '* < ur ^

1. ;
Požadována výt© dotace od Kraje 
Vysočina v Kč- - v * r*o te< <

:

2.

Celkové náklady (výdaje) na
akiiviíu(y)i které bude žadatel hradit 
(zcela nebo částečné) z dotace od
Kraj® Vysočina

1
466 3^3 f* ^ -

i

3, Výše dotace od Kraje Vysočina v %

, 4
25,81% z celkových nákladů na c-te t„

které budete hradit {zeete n 1
částečně) z dotace od Kraje Vysočina *

1
. OČWbI 

V@|Stf' y cmKpÚcÝ

34f

X

i

i
!s%

4.

Podlí vlastních prostředkó žadatele 
na úhradě akdvit(y), které bude žadatel 
hradil (zcela nebo částečně) z dotace 
od Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žatíete/e jsou pro účely 
této žádostí myšleny sak vlasM zdroje žatíat&h, 
tak í ostatní dotace, drny, příjmy z reklamy,
eponzoríngu...

c%s.

Potil! vlastních prostředků Žadatel® 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace 
od Kraje Vysočina v %

74,19 % z celkových nákladů na aktivity;; | 
které budete hradit (zcela nebo j 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina j
— ~~ . .  • —J

Žadatel je povinen tiocfri»í pudlí vlastních prostředků na realizací akce |tj, fwim v a 6 
výie uvedené tabulky),
Pokud skutečné náklady na reaiteaef-části afee® překročí celkovou předpokládanou *«4' 
nákladů (íj. řádek č, 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (přjjeme®) částkv «*.j o 
překročeni z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady »a realizací části akce nižší ml základ pro stanoveni
dotace {řádek ě, 2). schválený procentní pocit kraje (řádek & 3) se neiněnl, 4zn„, že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMěRNě sníží

% jgMsUisíaassEž íuésL  _________________ ___ ___________________ ___________ ,
- Cílové publikaní fjíopilis pn»frn, ktíik osob-akce estovi/opjovfe v předchozích řečnicích-, jsEá je jsjicft sínittote j 
- ftspí ^ětí, mládež, rodmy s démK senbí*, imž:> ženy, iírchá veřejnost, minority. apod.) vb; ;č|

sborový zpáv patři k volnočasovýro aktivitám s nejmasoyšjší členskou základnou, proto se 
festival otevírá všem věkovým kategoriím bez rozdílu pohlaví, sociálních a společenských j 
vrstev, předpokládá se, že festivalovým děním bude zasaženo cca 1000 lidí i

Oepati akce texce f»m např. dopad Dkáfíiš, rygitxiéiní, cefosfébf, mezr<i@r<.di’; ,0á&}



f

celostátní a mezinárodním přesahem
Festival j© považován za najprestižnější akci v oboru sborového zpěvu v ČR, is platformou pro 
předáván! prestižních cen v oboru, je festivalem s mezinárodni účastí sborů, odborníků i laiků, 1 
Během trvání festivalu na nim účinkovalo cca 80 000 účinkujících. Čjd , j

• ■■-'■'yÁ • I

í Tpšáíca fetea <Hůoě se c sovouí*Wf :«?bc Oťr.o s "Kiorotekfc .f^Ací, uuie m ČRfo;vČillfSl!

Jedná &o o plcunt-tetou íra&ci - bez pře,ušení 5..e jskutacínfo 6i. rcčníxu. testívaí je po j 
Pražském jaru druhým -'Sjdefe trvajícím KudebfJffí íesvvafem na území ČR j

UoprmfsefcR pm§mm akeot reáp. nímzzfscm m jtee akcoKpoKuJ zmái»}& VfoRK mtčHývfoj

Festivalový program js cfopiner. o odborný seminář, rozborové &«mia£fc pro sbormistry a 
workshop.

t ‘«t-rtbir'' ¥ytv£m«#~ ae? il CíWr , u «, r \ tm-* > t . >t <_ *
t pa^agccí Krfýe VywSMa or§antzáíoř: nsíxiéjl ~ mp? r«? propagačním fíidíeruí-ch trř uj&tftíh nkzlďiHz&íiiZ ’ 
í u * -v - i -*r- •> te vir„mf <a*irť mofre - í
Propagace Kraje Vysočina js zajíšténa formou uveden; loga Kroje na •* led- ořteláncn j

tiskových materiálech (plakáty, pozvánky, programová brožura, vstupenky). V prc-xorá z. 
konání festivalu jsou umístěny propagační hennery a plachty Kraje, Zástupci Kroje budov j 
pozváni formou osobního dopisu s možnost! zeptání V.í.P. vstupenek azajiitění v$o ipi, do j 
V.i.P. zóny. Umožnění vystoupení zástupců Kraje se zdravicí na slavnostním zahájení : čiv j 
festivalu a uvedení Kraje jako podporovatele akce v průvodním slovu moderátora. •; ■:' j

Výtěžek akce fiv'k^se K^áná o

jedná se o neziskovou akci •• I

V ...Jihlavě.....dne...... 10,8.2018 IČ; 6534050113^ dteéSsJsSOf

razítko a podpis ©tatutámíbjo zástupce žadatele 
(v případě zastoupen! naj základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr, Ondřej Ráží
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: r3a.0@kf-vys0cina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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Dol-oianf náležitosti dle zákona 6„ 2SO/2O0O Sb., o 
rb^oítových pravidlech územních rozpočty, ve znění

pozdějších předpisů s
1. cMfoto iast«p«|í€fcli právnickou ©s©b« « uvrtMtftn právního da«*4H*
aastdiipfefíí potíte zákona 6, 259/2000 Sh., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - 
oď$tý&-pfsii£f) 1- č-kv

p?a šéiďpstatitém listě dolož! žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl strnutém! zástupců žadatele
uváděný' r žádosti o poskytnutí dotace zvolm/stenoven - mpř. otce doloží výpis usnesení ze 
zásědáhí'zastupitelstva ohm; svazek obci doloží stanovy mbo zápis z členské schůze; spolek doloží 
smdý^Xnétfó: zápis z čtemké schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z mgistru osob mbo 
i obchodního rejstříku eip.p

j^ ldpíitlffikace osob s podlesí v právnické osoba fv žadateli) podle zákona ů. 25O2Q0O. 
$bp ů rozpočtových pravidlům územních rozpočtů -§108, octet. 3, pkm. f) 2. ■, rMý

'Ov&dim.budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném ^jsr>*i- 
nikbli napn, všichni akcionáři, •' ;|||

II družstva, bude uveden pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno zs 
družstvo'jednat. y ■'

Súds-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, vosině 
riápř. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.

(mpř. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny aid),

1 Pořadov i IČO /datum 
j é číslo ! narození

28,10.1971 j Vladimír Hoíeš

i

.... ..r
..-“H

v případě potřeby doplňte dalěl řádky nebo doložte na samostatném listě

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl .

1 pokud žadatel isnío doklad doloží! již v rámci dokladů kprávní subjektivitě, mní nutné znovu přikládat



zakřížkuj, poklid je pro žadatele irelevantní (*). pouze pokud v žadateli nemá žádná dallí 
osoba podíl; týká m váeeh obcí a měst)

3, identifikace osolí, v nichž mi žadatel přfraý podíl a výše tohoto pociiii podle zákonéM 
250/2000 Sh.r o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- §10a, otisi 3, plm. ř) 3.

(nspí ofeec/mésto uvsdp zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, mfsini akční skupitíé-. 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.: právnické osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO aip.)

Pofadov í
é číslo

1

2

3

ido Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý I Výše podílu v
podíl i %

T" ....l\ ■

4

5

6

7

8
9

10

4~

...r

Í!i

...1

v případě potřeby doplňte další řédky mbo doložte na samostatném Seté

Á zato feKUjie, pokud je pro žadatele irelevantní (ij, žadatel nemá přímý oodíl v 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Spriefe1



čestné proti lišeni žadatel® o podporu v režimu de minimis

I SS",,n’Ž~' •“* ! SppMnrat pra FSU,«.

j SfeJIo-1 Adresa žadatele \ Lmmú 2948/S, Slít 03. Jihlava

i ICO I datum narozeni i &S340S07
i .................... ! .... ....J...................

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

X tafe-RČIifi-H Rife.
lim>pmMiřskf mk (začátek  ................... , konec  ..........................}.

Mi PmlnUff propojené sžadaíeiem o pedpom
i Žaáataf0 podporu a© považuje m propojený e fiňými podniky, pokud í tyto subjekty mezí 
i mají RětóéiÝ z následujících vztahů:
j a> jeden subjekt vlastní více mt, -50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo spoieč
I v jiném suftjsfííu; ...
j &} jeden subjekt rná právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího .laho 
i dozorčího orgánu jiného subjektu;
j c) jeden subjekt má právo uplatňovat vice net 50% -vliv v jiném subjektu -podle smlouvy uzavřené s- 
j daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;' j
j d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem Jiného subjektu, ovládá sám, v souladů j 
j s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích'! 
i práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. ■ j
í
i Subjekty, fcíeré mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm a) až d) prostřednictvím!

se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.: ;

Oo výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby. ’ 
Zapsané. v...záklariním .registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moe» j 

j ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2005 Sb„ o základních registrech, ve znění pozdě;-4' 
i předpisů.

Žadatel prohiašuje, že

X není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem, 
ji ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

t-
L

Obchodní jméně podniku/Jméno a i Sldio/Adresa 
příjmení

-r
«...

i

íČO/Oatian narozeni \

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č, 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1



3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

X aevznW spojením podniků či nabytím podniku,
vjbiíM spojením (fúzi splynutím2) níže uvedených podniků;
nabytím (fúzí sloučením®} převzal jmš«í níže uvedeného/ých podníku/ů;

Obchodní jméno podniky I Sídlo jfČO

....... ...... ... ..... .................,................j................... _....... ................ .......... ......... ...... I...... ..... ...........;;i

Výše uvedené zrněny spočívající ve spojení Q nabytí podniků

$mn již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu, 
nejsou zohledněný v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4, Žadatel prohlašuje, ža podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobícfí

I nevznikl rozdělením {rozštěpením nebo odštěpením4) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku | Sídlo i IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora tfe minimis použita5. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí ! Poskytovatel

..-...4~-

Částka v Kč

'■i..

Výše uvedené zrněny spočívající v rozdělení podniků

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu, 
nejsou zohledněný v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5, Žadatel níže svým podpisem

5 Víz § 62 zákona 1.125/2008 Si>., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů,:’; ’ 

3 Viz § 61 zákona t 125/2008 Sb,

1 Viz § 243 zákona 5.125/2008 Sb.

5 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dřív© poskytnuté podpory rfe minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účelní hodnoty vlastního kaoílálu nových podniků fc datu účinku rozděleni 
(víz či. 3 odat S nařízení 1 1407/2013,6,1408/2013 a nahrazující!® nařízeni 5. 875/2007).

2



>- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesně a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

>• se zavazuj® k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti podpory cfé miniem bude nepmcfieně informovat pos-kytovateie dané podpory o změnách,
které u něj nasíály; j v i .

> souhlasí: se zpracováním syýqh osoferifcH údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu záV-*® 
fit j017200Q :Sfe'., o; ochraně osobních údajů, ve znění p. p,, za óceíem evidence {.*Ví *
rozséfňi:.y soulady še žékóriem Č. 215/2004- Sb,, o úprava některých vztahů v oblasti veřejné potic-cry 
9 o ztnéně zákona; o'podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p. Tento souhlas uděluj, správo 
a zprafiovatefi*, kterým je Krsj Vyso&irta pro všechny {klaje obsažené v tomto prohlášený a to 
po cělbu/dófoo. 1.3 lét ódě dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona 6.101/2000 8b., o ochraně osobních údajů.

10, 8.2010, JihlavaDatum á místo podpisu

Jíněno' a podpis osoby 
oprávněné' zastupovat 
šadábíé .

i

i
i Razítko (Dokutí is 
) aoudásií poápfsvj íadatetej

Soolečaostpní ř&líy&s. 
Usni JsWurt 

58603.1inUva
ífc 65340507, OiC: C26SM*5®7

6 Správcem je koordinační orgán ve smyslu 2ákona 5. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné 
podpory a o zmané zákona o podpoře výzkumy a vývoje, ve znění p. p., zpracovaieiem je poskytovatel podpory
de minimis Kraj Vysočina.
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T«*» výpis i ve&afcifei) r#s@B? S eiafcíroriMiy posfespsa! "ČR - Kmjslfý smi v Brní gfi 082157241* <**>« Í84W8Í8 * Wtí»s9ft.ePV!«:saSTcKvPřMei5M-físíílí|sSA

Výpis

zs spolkového rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Srně

____________________________________oddíl L, vložka 6402..........
Oafani xéplšiií _____1. ledna 2014
í^pěřum mnlaií 15. rl|ia 1997 __
Sgfeétl anagfe: L 6402 vedená » Krajského soudu v ŠmI

ftáževr f|po!ednosí pro FSU, ____
Sídlo?, '    ...... .... . Těsní2Í46/5TÍiÍ0Ílíhiava.......

fiférifjfžkaěytf čisto; __ 653 40 S07 __
Právní forma; Spolek

............... ............................... ~~ ’

....O/ZAV-/-

__ Pořádání festivalu sborového umění Jihlava,
Sip"ei*i'iíSo....
or|ánp?vv : ^... .......... ........... .. _ ^ _____
StáíaíáiTtf orgán«ředitel: 

řediteli' :'/ ; ■
. ■ ;,':V •. V.; •. VLADIMÍR HOLES, dat. nar, 28, října 1971

'. /. , Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9
•' V___ ___________ Den vzniku funkce: 11, prosince 2015 __

; •: Počet, čtená: í^_
' Způseá jednání; Ředitel jedná za spolek samostatně.

:/É®L

Údaie olatné ke dni: 10, smna 2018 03:36 lil



Společnost pro FSU, o.$. Lesní 2948/5, 586 03 Jihlava

Datum a místo konání valné hromady;
11, prosince 2915, Dim filharmonie, Kosmákova 9, Jihlava

Svolavatel:
Vladimír Hotel, ředitel

Přítomni:
viz. listina přítomných

Program:'.
O Žahájéní, vyplněni a ověřeni prezenční listiny
2, Schváfenl' pmgramu
3, Šchváfení’ nových Stanov spolku
4, Volba výboru 
6, Závěr

Prtiiifi Jednání:

■ % Zahájení, vyplněn!a ověřeni Listiny přítomných
; Schůzi zahájil Vladimír Hotel, S přítomných se zapsalo do Slatiny přítomných.

Schválení programu

Usneseni 1: Přítomni schválili program navržený V. HoSeiem (vte, výše).
PRO: .5 PROTI; 0 ZDRŽELI SE: 9

3, Schváleni stanov Spolkli
Přítomné se seznámili se stanovami Stanovy připravil výbor spolku.

Usneseni 2; Přítomni schválili stanovy Spolku, 
PRO: 6 PROTI; 0 ZDRŽEL! SE; 0

4, Volba výboru Spolku • :
0o výboru Spolku kandidovali 3 z phtomnýeh, a to Drahomíra Majerová, Vladimir Hotel, 
Jiří Jakeš

Usneseni 3: Přítomni zvolili výbor Spolku ve. stoleni:
PhOr. Drahomíra Majerové, bytem Leant 2946/5,586 63 Jihlava, RČ: 5857100601 
Vladimír Hoieš, bytem Bálešova 763/46198 06 Praha 9, R&7110288418 
Mgr, JIH Jakeš, byt em Rantířovská 26/96, 586 #1 Jihlava, řič: 6705071329
PRO; 5 PROTI: 0 ZDRŽEL! SE 0

Zvolení Členové výboru Spolku mezi sebou zvolili ředitele, uměleckého ředitele a
ekonoma.



Usnesení 4:
Éeťftt#!©íti feyf fV0>«fi Vladimír HoteS, bytem Bfyjkaova tmm, Praha §„
R&71182SB418
Umatocttým feijitijtiwn Ivy! zstolm §Sjjí, »Jlřf Jutes!, Isytsn? fimiíwmmké MM9, fii 04 
Jihlava, FIC," $705071328

fcyla mmlům PhDr, Drahomíra Majerová, bytem tmm IMS®, á V' ůr 
j!hi«¥»sm:mmm$m ' ......................"

Vladimír Hotel poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil,

Zapsala Oráiipmířa Mqjarov#'' v--• 11,12,2015

Vladimír Mslei 11,12.201 S

Zápis ev$f?I Jiff JafeeS 11.12,2018

i a . f4ak /

i Jíte
MUU


