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KUJIP01AH13U
Zižkova 5/, 587 55 jihíitva
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
ivřená 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 zákoník11)
ID 002779.0028
ČI. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:

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

(dále jen „Kraj")
a
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
Havlíčkův Brod, Beckovského 1874
se sídlem:
IČO:
27470148
Mgr. Milanem Pilařem, ředitelem
zastoupená:
Komerční banka, a.s.
bankovní spojení:
107-9176910287/0100
číslo účtu:
(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 „Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 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
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

dnů

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 dotací 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.

Strana 1 (celkem 7)

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
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
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

60 000 Kč
50 000 Kč
83% z celkových nákladů na akci
17% z celkových nákladů na akci
10 000 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 doteče 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. vést. 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
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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 31. srpna 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) honoráře hostům a lektorům.

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
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

sek 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“,
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,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu, nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 24. listopadu 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
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,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
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
ze vstupného, věcné plnění)

(zejména

plnění

od

sponzorů,

poskytnuté

dotace,

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 smiouw
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 isou 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, billboardech, 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, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce
Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min.
2 ks plachet nebo rollupů (reklamní plachty a rollupy si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje);
f) prezentace Kraje moderátorem akce;
g) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce;
h)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.

Strana 5 (celkem 7)

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 Či. 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
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
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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 jejích 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
7. 8. 2018.

10)

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

2 0 -01- 2019
V Jihlavě dne

.... in/cnr.lNA, o- P-s-

MUDr. Jiří Běhfounekj/
hejtman kraje
(za Kraj)

Mgr. Milan Pilař
ředitel
(za Příjemce)

/
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE

SfiS__ Sf/tSůfS....

KRA] VYSOČINA

? -50- 2018
Bii/TMíSi^W
: poskytnuli dotaci

4-

3á|ósíi;
Podle § 10a odst 3 zákona 250(2000 Sb. !ze dotaci poskytnou! na základě :
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádosť), popřípadě na základě! povinnosti vyoiyvaiícLza.^
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční "výpomoc, je-h v.
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byio-ii přiděleno, ;-v
nebo, je-ii žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čísio osoby, frylo-h
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž rná být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihúty pro navrácení poskytnutých
peněžních prostředku s výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci.
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných p^dh žádosti;
h) den vyhotovení žádosti a. podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i plnou, .,

1 Základní informace
.V. i

Honoráře hostů
aCfacípcažffo
Odůvodněn? žM®sé;

využity (oď fretíř Vyso&na nebo i
programů čti); zda žafetef
o
SnsntťnuKteo. (p$pop) «í města (ofeae)
s pcKLd ano r jatsé
v p, pstie ze
:rS8|ííí)íís9®& prog . i..................
<•
, l
Název subjektu die růstal
ekonomických subjektu:
Sídlo: '
ice.
' v
'■

udělali výjimku vzhledem ke kvalitě projektu).

.--.-c,-rrartc.c.
(v žádosti položte <op. a<ydaou o prcvrv

obecně prospěšná společnost

ré

Komerční: banka, a. s.

i|Oí

„j

Žeírií žurnalistická sirota Kárfa Havlíčka Borovského 2019
. ~<cf
.V o

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
■18 -24; 8; 2019, :

','nc.cli.-,,-! ,■ .-''C_<pra.ei:j

wwv/.íežriizurnaíisíickáskola.cz

£

Četní žurnalistická škola Karta Havlíčka Borovského (LŽŠ)

os-ij -nc~

Cncvé publikum, dapao akce, frackce je týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z

Evropy, Hlávhímifémáty LZŠ jsou historie, současnost

návaznost na jiné akce výtožek akce
kultura á rhédiá střední Evropy, doplňují je další vybraná
spod

témata z oblasti žurnalistiky a etiky, účastníci se tak
seznámí s prací novináře a fungováním médií. Hlavním
komunikačním jazykem akce je čeština.
Re
Účastníci procházejí základní teoretickou průpravou,

většinu času aie tráví přímo v terénu, při tvorbě vlastních
zpráv a reportáží. Sedmidenní program doplňují besedy á?
setkání s předními osobnostmi politického, kulturního,
mediálního a společenského života z České republiky a
zemí střední Evropy.
Cílové publikum:
a, mladí od 16 do 26 let z celé Evropy - uzavřený program
b, veřejnost Kraje Vysočina - otevřené besedy a
přednášky
Dopad akce je v regionu střední Evropy, vzhledem k tomu,
že jde o ojedinělý projekt svého druhu. Pořadatelé zatím
podobný v zemích střední Evropy nezaznamenali.
Doprovodný program je otevřený pro veřejnost - jedná se
o osm až deset přednášek (besed) s předními osobnostmi
nejen z mediálního světa střední Evropy a USA.
Kraj Vysočina bude propagován v tiskových materiálech
(tiskové zprávy, plakát,...), na webu pořadatelů akce,
bannerem na besedách.

i

,

Od počátku akci podporuje město Havlíčkův Brod, Kraj
Pop.s Výchozí stoce klen vadí k Vysočina podporoval přímo první několik ročníků (20052009). Sedm z dvanácti ročníků podporovala nejvýraznějt
nadace Friedricha Ebería, v roce 2014 její podpora
sř:ci v ráma qiantcvýsh prcg,sniC Fordu skončila (běžně podporují akci 2-3 roky, v případě LŽŠ

: 3.0 ..... :c,r . i .ctu

. VC-.'

/.■tli -.oř

9

C'ío:íoh'>v. cvjed-v
jirténem společností:
íd* otichottaífto astrlkui
- .
Kontaktní adresa;
ÍBokudselrši afi stela? '
Teíefon: , .
Emáií:
i
1
Seznam příloh:
(saznatTí všech dokladů, kterljsou
k žádost DřtíožehVJ

Menřtíižacs žadatele
, - CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
Beckovského 1874, 58001 Havlíčkův Brod
274 70.148

107-9176910287/0100
NE-TMgr. Milan Pilař, ředitel

Beckovského 1874, 58001 Havlíčkův Brod
724 767164
milan.piiarhb@centrum.cz
Kopie zápisu do rejstříku OPS
Formulář de minimis

:£U'C‘VÍ rc'03č^.a..cc Jírožková roEvaha vvdaíů a příjmů
Příjmy
Město Havlíčkův Brod 140 000 Kč (celoroční
činnost)
Kraj Vysočina 50 000 Kč
Soukromý sektor 10 000 Kč
Školné 60 000 Kč

Výdaje
Honoráře hostu a lektorů 60 000 Kč
Tlumočení 20 000 Kč
Ubytování hostů a lektorů 20 000 Kč
Nájmy prostor a techniky 60 000 Kč
Ceny účastníkům, dary hostům 10 000 Kč
Telefony, internet 60 000 Kč
Kancelářské prostředky 10 000 Kč
Propagace 20 000 Kč

Příjmy celkem 260 000 Kč

Výdaje celkem 260 000 Kč

2

Žadatel je povinen dodržet pódii vlastních prostředků na realizaci akce (íj, řádek 4 a 5
výše uvedené tabulky).
2, SiižSí informace o použití požadované dcteca od Kraje Vysočina
Koftkfetjzáes Žtefi áiTOe, na kterou ia dotace pdžadovžm;'

_________ ________
J ..

Výčet NEUZNATEfcNYGH nákladů:

Název aktivity (výdaje)

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti dotace.

Honoráře hostů a lektorů........... 60 000 KĚ

•

•
»

•

•
•
•
•
•
•
•

mzdové náklady (výdaje) a ostatní
osobní náklady (výdaje) a náklady
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění
organizátora a jeho zaměstnanců
náklady (výdaje) na pohoštěn!
běžné provozní. rsáMady (výdaje) (nap?,
telefonní síúžbý, energie, poplatky za
připojení
k síti,
poštovné,
balné,
doprava, bankovní poplatky,......)
náklady (výdaje) na nákup věcí osobni
potřeby, které; ■ nesouvisejí s realizací
akce,
úhrada:úvěrů a půjček
penále, pokuty
náhrady škod a manka
zálohové
platby
neuhrazené
a
nevýúčtované v době realizace akce
náklady (výdaje) na právní spory
náklady (výdaje) na publicitu
daně, dotace a dary

výše vydajé

3. Bližší Informace o akel
CSoVé- publikán! ípopišíe prosím, tósíík. osob sfcee osfovÉřo^vás v'pfedchozietT ro&tfcíph, tská je jejich
struktura - např cffsti, mládež; rodiny s
setwaťí muži, žeŘvf široká věřeifiosí, rnmorftyr, apccš} r 1. mladí od 16 do 26 Set z celé Evropy - přihlášení do kurzu
2. veřejnost Kraje Vysočina — otevřené besedy a přednášky

Dopad akce íakce má Rapfcdopad iokáíní, reotcnáfaí, celostátní, méziošrodňE apodl)
~
Cílem LŽŠ je nejen ukázat prácí novinářů a marketérů,. ale naučit mladé lidi přistupovat
k médiím kriticky, ověřovat informace v nich a vyhledávat původní zdroje.
Akce je mezinárodní se zaměřením na země střední Evropy, účastníci jsou z celé Evrbpýj
l/ýčsf výdajů - nákladů, která budou zcela nebo
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete
vyčlenitjednu či více položek uznatelných nákladů, a to
vjejích plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brányjako celkově
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat.

:

Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč

60 000 Kč

Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y),
které bude žadatel hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

60 000 Kž;

r

,

100% z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

3.

Výše dotace od Kraje Vysočina v %

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od
Kraje Vysočina v Kč

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

Tradice akce (fedetá se a novou ékm nebo o akcí s mnohaletou tradicí apotf.^) s

o r rz '—1
r
i . *
i
propagací Kraje vysoanaorganizátořina&tzejí-mp?~naprppagačaíeh metálech špoíeftýcn s akcí. pkkáteeb,.- '
i5ozyankáčh;:VstaDsnKádTitfeklarn'ní<^vstddí^if> d5 samofne akcr \
Akci v letošním roce podporuje celá řada celoplošných médií - Česká televize. Český rozhlas,;;
Česká tisková kancelář, Aktuálně.cz, týdeník Týžden, Marketing a média, Deník, a
zpravodajských a PR agentur - Dark Side, Newton Media, díky kterým se o akci bude
intenzivněji informovat.
Kraj Vysočina bude propagován v tiskových materiálech (tiskové zprávy, plakát,...), na webu
pořadatelů a akce, bannerem na besedách.

0 Kč

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:
Organizátoři spolupracují s Krajem Vysočina na zajištěni účasti mladých lidí z partnerských
regionů kraje.

0% z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4

3

/ ,

Jedná se o čtrnáctý ročník akce.

ilíýtěžekafcoe ÍPokWtseiedfra ©-atei, W,@tá aenaujeziskijakjetsta&áskroíéit?) 1
Akce je nezisková, případný zisk je investovaný do nákupu techniky a materiálu na příští
ročníky.

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této
žádosti myšlenyjak vlastní zdroje žadatele, takt
ostatní dotace, dary; příjmy z reklamy,
sponzeríngu...

5.

především Evropské unie.

Doprovodný program akce, roso., návazriost dá #né aKč§ (ookw ssostuje)
Kapacita uzavřeného programu je 50 účastníků z ceié Evropy. Odpolední a večerní přednášky
jsou otevřené pro širokou veřejnost

■ Ro^ls^ptižiíldotaiŠodKraíe Vysočina^

; ■ 2.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanoven? -ýjíSj
dotace (řádek S. 2), schválený procentní jwdíS kraje (řádek č. 3) se nemění, tm, žě.:'ř.;;;;

ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ĎHERNĚ SNÍŽÍ

Hift
T:

Pokud skutečné náklady na reaiizac! části akce překročí celkovou předpokládanou .....
výši nákladů.(Q. řádek &. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku'.;..,:,:;;;:;,
tohoto překročení z vlastních prostředků.

CENTRUM VYSOČINA, a p.
Beckovského 1374
580 01 HavUčkĎv Brod

V Havlíčkově Brodě dne 7. srpna 2018

raO:27478!48

ý'

Čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de mmšmm

//

ÍM

i L>^ /

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě zastoupení na zákiariě plné moci je třeba
plnou moc přiložit)

Obchodní jméno / Jméno
žadatele

Mgr. Ondřej Ráz)
Odděiení vnějších vztahu, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razi.oígjkr-wsocina.cz
tel.: 564602 337, mobil: 724 650 270

- Tlg

Sídlo / Atímsa žadatel®:

Beckovského 1374, 530 01 Havlíčkův Brodí !

IČO / Datum narození'.

27470148

1.

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:

.CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.

j
á

i

■;.:...;ř5:|

Žádáte! prohlašuje. že jako účetní období neužívá •

£3 faSeradáraí.rofev

□ imspoďářskýiroiíízaíátek

..................

2. Podniky* propojené ažadatelem o podpora

'7

- á :áW,-..i: :7;.Sv. ■:1

7iramy

Žadatel o podporo se považu-je za propojený7 s jinými podniky, pokud i tyto supscSríY ir.ezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt viástni více než Stt% hlasovacích práv: která náležejí akciofišřsim sebo.společrií)tBfn,-«?
jiném subjektu;: ;
: ívíV Jr-V:IV
j: ii-čyjv rVý
b) jeden subjekt mátptávo jmenovat, nebo odvolat, více než 56 % členfi/spráynthe, odícího.neíso
dozorčího o^ánu jteéŘíj::subjěkstj;::i
c) jeden subjekt má právo uplatňovat víc& než 5D% vírv v jiném subjektu podle smiouvy uzswené s
daným subjektemnebo ďleustáňbvenívzaMadáiěíiÉésmibůýSrteBbyaštánová^
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo spoíečníkem jiného subjektu, ovládásárrí, v.souladu
s dohodou Íízavřeríóiis
práv, náležejícíchakcionářůmriebóšpbtačhífcůmývidásěmSíijěkíUí^^^^
Subjekty, které mají s žadáteíem o ooáxim.iakýkoli totábuvedený nůdřpísmJBVřažayi^^
jednoho nebo více dalších subjektů, se také oovažuií za podnik cropoíanv s zadateiem obodporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně šéžádájeiénlOAptxipí^
zapsané v záitiadním registru právnických Osob, podnikajících fyzických osob a oigánů veřějnéjinocfc
("registr osob”) v souladu se zákonem č. 111/2009 Šb:, b zákládnfcft registrech, ve: znění pazdéjšísftt
předpisů, ___________________________
I -7 uTIralí VT.i', Žadatel prohlašuje, že
S není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:1 2
Obchodní jméno podniku/Jmén© a
příjmení

Sídlo/Adresa

iCG/Daíum narození

1 2a podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikací pojmu Jeden podnik”
z pohledu pravidel podpory de minimis vydaná ŮOHS.
5

1

3. Žadatel prohlašuje, že podrtik {žadatel} v současném a 2 předcházejících úSehiích obdobích
13 nevznikl spojením podniků čs nabytím podniku.
□ vznikl snošením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniku:
Q nabytím {fúzí sloučením!4} pfevza! jíněni níže uvedenáho/ých podniku/u:
| Gbdiodnt £méno podniku
l
!
}
I

-

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci
a zpracovateli, ktesým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle
zákona č. 1G1/20GG Sb., o ochraně osobních údajů.

IČO

Sídlo

Datum a místo podpisu

10. srpna 2018 Havlíčkův Brod

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Mgr. Milan Pilař

.
.

Výše uvedené změny spočívající ve spojení čí nabytí podniků
3 jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu,

A tór
Razítko (pstoKlja
součásti podpisu
žacžalete)

Beckovského líT-t
5SOOÍ Havlíčkův Srod
^GtS74‘70í48

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
13 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
O 'vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
--Obchodní jméno podnilm

ICO

Sídlo

a. převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
3 jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
Q ' nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem
i potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
zavazuje ktorrm, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
Vr-^posicytnutt podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
u/něj nastaly;
> soúMasf šé zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
i,'>£.'101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
2 Vfe§ éžžákona 5.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, veznéní pozdějších předpisů.
-VizfSt zákona 5. 125/2008 Sb.
^Viž§243žákoná č;.125/2008 Sb.
6. Pokud byna zákiadě:převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
'• podpora.poměmýrn.způsobenr na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozděleni
(vizčt/S-odst.9 nařízení č; 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2

' Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve 2nění p. p., zpracovatelem ie poskytovatel podpory
de minimis Kraj Vysočina.
3

Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.s o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
požctěfSíCii předpisů

3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podS a výše tohoto podBu 'podle zákona 5.

250/2000 Sb., o rozpočtových {xmkO»cň územních rozpočtů ~§10a, odst. 3, písm. í) 3.

1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodtc
zastoupeni pa<ýe zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravícte* územních rozpočtů - §10a,
odst 3, písm. fj 1
(iig samostatném lists doloží žadatel cfeřc&tf, m kterého vyplývá, pk byl statutární zástupce žadatele
uvedený v žádost/ o poskytnut! dotace- 'zmhnňtanovBn - nap/', obce tíoksž! výpis usneseni ze
zasedání zastupitelstva obce; svaiek otici dofoír stanovy mho zápis z Sienské schůze; spolek doloží
tísňový nebo zápis z Sienské- schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osab nebo
z obchodního rejstříku atp.f

(napf. obec/tnisto uvede zastoupení v orgardzacíoh, jako jsou smzsk obci, místní altčnl skupme,
zřizované Školy, technická služby, bytové družstvo, obáíůtíht speJečnosti spod; prámk/ká osoba
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné UNO stp.)
----------------------------—I

Pořadové

číslo
1

IČO

Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý
podíl

Výše podílu v
%2

••XV.'-:-.

X

2
3

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě {v žadateli) podle zákona i. 250/2000 Sb.p

4

o rozpočtových prm/itiSeettúzemním rozpočtů- §fOa, odst. 3, písm. fj Z

5

Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby • ■ žadatele zapsaní ve veřejném rejsíňkiV
nikoli např. všichni akcionáři.

8
~7

8
U družstva bude -svačen pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno za
družstvo jednat:

9
10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte, na samostatném listě

Buda-ií žaeiateiem-.spoSek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně
napr. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.
(např. právripká- osofet podnikající mede výpis podílníků, příspěvltouá organizace uvede svého
zřizovatelé; svazeK ůĎcí doloží seznam obcí, které Jsou v něm zastoupeny atd.}.

Pořadové ;■ IČO /'datum;
■ číslo
naroseni
1

Název /jméno osoby, kiera raš v žadateli podíl

X

E zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní {tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších
právnických osobách)

?

X

2
3
.. . . -A:,-.

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

klbíjřJ Tí/bfíf

•5.. ..
6
7
8
9

10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

BI zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní {íj, pouze pokud v žadateli nemá žádná
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)
Pokud žadatel tento doklad doložiljiž v rámo! dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu pmiédaí
2 pote/d není výše podílu přesně dána, uvsdte „nestsnov&nQ"

CENTRUM VYSOČINA, o.
Beckovského 1874
580 01 Havlíčkův Brod
IČO; 274 70 148
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Veřejný rejstřík a Sbírka lisBn - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

1(3, B. 2018

Výpis
Z rejstřikuiobecně prospěšných spotečnosíf/ivedsňého
■ Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl O, vložka 114
Datum vzniku a zápisu:
10. února 200S
-___________ ___________ _______
Spisová značka:
O 114 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové_________________
Název:
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.___________________ __________ ___ ______
Sídlo:
" ~
Beckovského 1874, S8á 01 Havlíčkův Brod
identifikační íířio:
7,74 70 148
T. .. , .; ;

______ _______

___ ____ _______________ __________ _

Právní ř«rroa:
..
Obecně prospěšná společnost.

__ __________ ______ _______ _

Druh obecně prospěšných služeb:
Provoz kúíturních a Informačních webových stránek______________
Ochrana a údržbarviech typfl památek a historicky cenných celků
Rozvoj cestovního ruchu, turistiky a zájmu o poznání______
Rozšiřování hlstgricko-ragtonélnlHá povědomí občanfi______________
Pořádání kulturních, sportovních, .společenských a vzdělávacích akcí
Vydávání-propagačních.materiálů o řágldhu
Podpora a ochrana.mládeže .
Statutární orgány řeiiítéli'

.

_______ _
____ ______ ___

Mgr. MILAN PILAŘ, dat, nar. 28. listopadu 1963
Strážná 795, 580 01 HavlíčkSv Brod
Den vzniku funkce: 6, prosince 2015 __ __________ _________ _
Počet Sanů;
1________________ _______ _______________________ ________ ___ __
Způsob jednání:
Jménem obecně prospěšné společnosti jedná ředitel._____
Správní rada:
předseda správní rady:
hitps:/řor.jusíic«.cz/tesMrejsírík*firma.vysledky?šub}etotd=224a90&typ=PLÁTNY

81-02'8’01

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

10. a 2018

Strážná 795, 580 qi Havlíčkův Brod

________________ __________________,______

Bc. Milan KOPĚciČf, dat nár. 19'řlednT1975 .•
č.p. 240, 396:0;|g|w:g|;i:;;v:
'WÚSMXffur

Tento wPÍš jiÍíá|řSlěJii'ý.ia:|jý|:jjůřteen na Intem@ta!(tttpiii>6í5Ěirz,m5ttaa.í2).
Dne: 10.8.2018 íté:2S ■
Údaje platné ke dní 10,8,2018 03:36

htlps://or.justice.cz/ias/ul/rejstrik'firma.vystedky?subJektld=22'4890&typ=PLATNY

