KUJIP01AH15K

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")
Ií
ID 002779.0024
ČI. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

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

a
Jihlavský havířský průvod, z. s.
se sídlem:
Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava
IČO:
67024301
zastoupená:
Ing. Milanem Kolářem, předsedou
číslo účtu:
265547167/0300
(dále jen „Příjemce”)
Cl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace") na realizaci akce „Jihlavský havířský průvod - HAVÍŘENÍ 2019", blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce").
Cl. 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 100 000 Kč (slovy: sto 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

300 000 Kč
100 000 Kč
33,3% z celkových nákladů na akci
66,7% z celkových nákladů na akci
200 000 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
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 30. 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 š 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 umělcům.

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)

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“,
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 23. září 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 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)
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 die 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), věznění 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, billboardech, 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. 6 ks
reklamních plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u
Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@krvysocina.cz);
e) případná 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) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina jako
partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech rádiích
(znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina");
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce;
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j) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s konáním
akce,
k) prominentní umístění prezentačního stanu Kraje na akci a dostatečný prostor okolo
stanu umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina (stany včetně aktivit
promotýmu zajistí Kraj). Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a
úhradu elektrické energie.
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.
ČI. 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.
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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
26. 8. 2018.

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

2 9 -01- 2019
V Jihlavě dne...........................

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

rži í .7. (.) V
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ZADOST O PODPORU AKCE
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(V zadost přiložte kopu dokladu o pi,
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. ize dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost")* popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační Číslo osoby, bylo-li přiděleno,
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použit,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navráceni poskytnutých
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou
moc.

1. Základní informace

ERA - Poštovní spořitelna
C'SÍO OS, 1 Ol I 11’C UČlU

PlaíC

DF1"

"J..

C OOdCO.d I ..Jo Ibliirt
,r.icii.n spoioc.icsi

Termín konaní akce:

605 766 906
medved@ji.cz
Sezná,i

Kopie stanov

Havíření 2019 bude současně Setkáním hornických měst
a obcí ČR. Předpokládáme návštěvu přibližně 800 hostů,
steří by se měli zúčastnit výjimečného průvodu. Cílovým
oublikem jsou obyvatelé Jihlavy, Kraje Vysočina a turisté
;e zájmem o historii a tradice. Očekáváme i zahraniční
turisty, návštěvy z partnerských měst. Doprovodný
arogram by měl probíhat na několika pódiích.
Protihodnotou je reklama Kraje Vysočina jako
podporovatele kulturních událostí._____________ ______

využity (ód Kraje Vy^očmás nebo
programů SJ): zda „žadatel žádal 't
a pOKUd -ano.^v jaké vyšir v případě, ž<

Název suliji., tu dio registru
ekonomicích suojOi,tu _
,čo "

,«<eiu

2

iiijii j

Příjmy
Dotace Města Jihlava............ 500.000,Sponzorské příspěvky............ 50.000,Dotace Kraie Vvsočina......... 100.000.-

________________20. 6.-23. 6.2019________________
______________ http://havirskypruvod-cz/_____________

F*opiš výchozí "sltuac^, kfera v«

Výdaje

__ ___________________JIHLAVA________________ __

Buzsi po,3.5 akce

Ucel ra který zaaaíol cncc
dotaci použit _
_
Odůvodněni nedosti

NE___________
Ing. Milan Kolář

Cčí. l&OW rc-^ccc* irCw ^oio^NOva ro^-vVu

Wcbovc. strunky o! ce/projcrfíu,

akce, doprovodný _prograoi t akce-^résp

265547167/0300

Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava

Ko.itakini adres.,'

Jihlavský havířský průvod - HAVIRENI 2019
K'u^to honěni n vc>^

Zapsaný spolek

CELKEM..................... ....... 650.000,Honoráře..............
Technika...............
Materiál a režie......
Prooaoace.............

..........300.000,...........100.000,......... 100.000,...........150.000.-

CELKEM.............. ......... 650.000,-

Na honoráře účinkujícím a na propagaci akce.
lihlavský havířský průvod byl v letošním roce zapsán na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje
/ysoěina. Působí v Jihlavě v novodobé historii od roku
I997 a uspořádal mnoho akcí a průvodů. Je podporován
něstem Jihlava, kde patří mezi vyjmenované kulturní
ikce. Předpokládá se, že město Jihlava bude samotnou
ikci Havíření 2019 podporovat několikamiliónovou
částkou. Na uspořádání průvodu počítáme s dotací od
města ve výši Kč 500.000,-,
_____
identiíJ ucc zaaalcjc_
Jihlavský havířský průvod, z.s.
Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava
J7024301
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Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:

Název aktivity (výdaje)

Výčet nákladů, které Kra; Vysočina určuje 2a
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

•

»
•

•

°
•
•
•
•
•
•

mzdové náklady (výdaje) a ostatní
osobní náklady (výdaje) a náklady
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění
organizátora a jeho zaměstnanců
náklady (výdaje) na pohoštění
běžné provozní náklady (výdaje) (napf.
telefonní služby, energie, poplatky za
připojení
k síti,
poštovné,
balné,
doprava, bankovní poplatky........)
náklady (výdaje) na nákup věcí osobní
potřeby, které nesouvisejí s 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

rv ,J* oou

1 1

výše výdaje

Výčet výdajů - nákladů, které 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
v jejích plné výši. Tyto vyčleněně výdaje budou ve
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brányjako celkové
náklady, které je nutně pň vyúčtování prokázat

ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.
3. Bližší informace o akci

Široká veřejnost - rodiny s dětmi - přibližně 3.000 návštěvníků
íPooa.-! ckco
Celostátní - mezinárodni

Založení jihlavských havířských průvodů se datuje od roku 1890.
K obnovení této tradice došlo roku 1999. Příští rok si budeme připomínat dvacet let úspěšné
činnosti.

Pohádky pro děti, koncerty jarmark, výstavy
i'ropag.’ce jména K-aje Vysočina - n,
Kšpcjeňýcfí eakojjfelšaíeqh,
pozvánkách, vstjpenkach. réklamnícb-aiocháčh i
Na propagačních materiálech spojených s akci, plakátech, pozvánkách, reklamních plocnach při samotné
akci Date na webových stránkách

S8SBSlliaďM»w^SieÍCT^roeSl{^MfÍBs'^^l6'‘

OC. K djC

Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč

100.000,- Kč

2.

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

300.000,- Kč

3.

Výše dotace od Kraje Vysočina v %

Výtěžek akce ■'BOktic se lopr.ě o 3k;i která senem-a z;sk jak je tar-íozikk použit?)

Akce negeneruje zisk.

33,3% z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

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

200 000,- Kč

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této
žádost/ myšlenyjak vlastni zdroje žadatele, tak i
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy,
sponzoríngu...

5.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení
dotace (řádek č. 2), schválený procentní jjodít kraje (řádek č. 3) se nemění, ten., že

rslrukltir-a - napiv děl:,-mládež, rodiny sdětmí, ssfíiod pjuži ženv. širokáve^ěínosl minority, aodg)
Honorěře.uměícům Kč 300.000,-.

1.

4.

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku
tohoto překročení z vlastních prostředků.

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

66,3% z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5
výše uvedené tabulky).
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JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRÚVOO, Z.S.

V Jihlavě dne: 26. 8. 2018

Komenského S0,586 01 JIHLAVA
IČO: 670 243 01

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

Žádost prosim odešlete zpět na adresu:
Mgr, Ondřej Ráži
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.o@kr-wsocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu d& minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele

3.

Jihlavský havířský průvod, z,$.

Sídlo 1 Adresa žadatele

Komenského 1361/30,5S8 01 Jíhiava

IČO 1 Datum narození

67024381

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

fuKnevznikí spojením podniků či nabytím podniku.
-Q-vznffd spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
^•-TTSbvtím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedehého/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku
.

Sídlo

IČO

i

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

0 kalendářní rok.

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu_______________________________________
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jiným! podniky, pokud i tyto subjekty mezi sefcoj
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hiasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,^
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobícír
B^nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
~R-¥2rrHcn>ozděíenfm níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

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

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkované se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci'.;
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějšíchpředpisů._______ ________________________________________________________________
Žadatel prohlašuje, že

□ jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

fcKnení ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
S4g.ve-výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídio/Adresa

j;
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

ICO/Datum narození

5. Žadatel níže svým podpisem
> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolné;
> se zavazuje kíomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u 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 malého

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Biižši informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu ,jeden podnik"
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS,
1

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de m/n/mís rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz čl. 3 odst. 9 nařízeni 5.1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č. 875/2007).

Pi' : ..

rozsahu v soufadu se záhonem: č; 2.15/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
3 o změně zákona, o:-: podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci
a zpracovateli, ktěi^rn;.;^
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to
po celou dobu 10. ieť.ode^c!né;:údérení souhlasu. Zároveň si je žadatei vědom svých práv podlé
zákona č. 101/2000 Sbiv o ochraríě osobních údajů.

Stanovy občanského sdružení -Jihlavsky havířský průvod-:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1 Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

fjf* ~

Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod idole jen JHP) je nezávislým
sdružením občanů ve smyslu zákona č. 83/1960 Sb. o sdružování občanů
v platném zněni.
....... .

26. 8. 2018 v Jihlavě

Razítko (poKud je
součástí podpisu
žadatele)

Ing. Milan Kolář

-/T-fg
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Článek 2.
j
Sídlem JHP je Jihlava. Masarykovo náměstí ó. 1 (PS

/y- žT• /boeJ
5sě 01)

1ČO:ó7D2430?

J

Článek 3
JHP ie právnickou osobou.

Článek 4.
\ -,j
jrtf
Cílem činnosti JHP je obnova tradice historických jihlavských havířských /AH
průvodů a zajištěni jejich organizace. JHP sdružuje zájemce z řad odborné i
laické veřejnosti o historii jihlavských havířských průvodů.
JHP bude zejména;
- dbát o obnovu tradice historických jihlavských havířských průvodů a za
jišťovat jejich organizaci
- zajišťovat historické havířské kroje, popřípadě výrobu jejich replik a jejich
správ
- pro dosažení cílů spolupracovat s příslušnými státními orgány, popřípadě
s dalšími subjekty
- zajišťovat akce pro své čieny i veřejnost ve smyslu popularizace a zvyšováni
informovanosti o tradici jihlavských havířských průvodů
• pro své členy, případně zájemce vydávat informativní tiskoviny.

Článek 5.
ČLENSTVÍ V OS JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Členství v JHP je založeno na principech uvedených v zákoně S. 83/1990 Sb. {§
3 zákona o sdružování občanů). Členem JHP se může stát fyzická osoba starší
18 let. tuzemská právnická osoba, tuzemské i zahraniční kulturni a vědecké
instituce.
Článek 6.
Každý člen JHP má zejména právo: - účastnit se pořádaných akci
- být informován o činnosti JHP
- volit a být volen do orgánů JHP
- podílet se na činnosti JHP
Každý člen JHP má zejména povinnost:
- dodržovat platné stanovy, vnitřní organizační normy a rozhodnut orgánů JHP
- vyvarovat se jednání, které by mohlo narušit cit činnosti JHP
- platit členské příspěvky1
1 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 znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis Kraj Vysočina.
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Členství v JHP zariíkáiv
- smrtí nebo prohlášením za mrtvého'.Cíčč
- zánikem právnické, osoby nebo inst&iěéčv;
- omezením způsobilosti k právním ůkbéúm> •
- vystoupením člena
- zrušením členství (vyloučením)

;.<***:•
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Článek 8.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány sdruženi JHP jsou: - yalná hromada
- výbor
Článek 9.
Valná hromada je největším orgánem JHP a minimálně jednou ročně ji
svolává výbor JHP. Výbor je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to
nejméně polovina členů JHP. Valná hromada :
- schvaluje změny stanov JHP
- voli a odvolává výbor JHP
- schvaluje výroční správu výboru o činnosti JHP
- schvaluje účetní uzávěrku a rozpočet na následující rok
- rozhoduje o zániku, případně transformaci JHP
- schvaluje vnitřní organizační normy JHP
• rozhoduje o vyloučení člena JHP
Valná hromada je schopna usnášet se. je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jejich členů. Nebude-li tato podmínka splněna, bude za půl hodiny po
oznámeni počtu přítomných svolána valná hromada znovu a přítomni členové
budou oprávněni přijímat rozhodnuti.
Usneseni valné hromady jsou platná, jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční
většina všech přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Článek 10.
Výbor JHP plni funkci satutárniho orgánu JHP a řídi činnost JHP mezi valnými
hromadami. Výbor JHP je volen na období tři let. Výbor je devitičienný a má
právo kooptovat nové čteny výboru z členů JHP. Výbor zajišťuje a je
odpovědný za:
- naplňováni posláni JHP
- dodržováni stanov JHP. vnitřních organizačních norem a platných
právnich předpisů ČR
- hospodařeni s prostředky JHP v souladu s piatnými právními předpisy
- přijímáni nových členů
- vypracování výroční zprávy o činnosti JHP
- vypracováni účetní uzávěrky a rozpočtu na následující rok
- vypracováni návrhu stanov JHP a vnitřních organizačních norem, včetně
jejich změn
- evidenci členů JHP, návrhy na vyloučeni či zrušení členství

Výbor JHP svolává předseda výboru. Předseda JHP je povinen výbor svolat,
požádá-íi o to nejméně polovina členů výboru. Výbor JHP je schopen
usnášeni, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho Senu. Výbor rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
Výbor JHP ie devitičienný a je složen z:
předsedy (jednatele)
místopředsedy (tajemníka)
hospodáře (pokladníka)
3 členů výboru (administrativa,hospodaření, organizace) 1
2členú výboru (pro styk a vztahy se zahraničními partnery) '
1 člena revizní komise
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Článek 11.
Revizní komise se kontrolním orgánem JHP, kontroluje veškerou činnost a
hospodařeni JHP a informuje o výsledcích kontrolní činností orgány JHP.
Revizní komise je 3členná a má mimo předsedy další dva členy. Předsedu a
členy revizní komise volí valná hromada JHP na 3 roky.

Článek 12.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Veškerá hospodářská činnost JHP směřuje k zajišťováni účelu činnosti JHP.
Příjmy z hospodaření jsou určeny ke kryti nových výloh spojených s činností
JHP. Zdrojem prostředků JHP jsou;
- ročni členské příspěvky a příspěvky za účast na jednotlivých akcích
- dary na činnost JHP od členů nebo třetích osob
- příjmy z prodeje propagačních materiálů
- příjmy ze vstupného na akcích
- účelové finanční příspěvky či dotace od organizaci či soukromých
subjektů
- příjmy z reklamy
- příjmy z obchodní činnosti
Článek 13.
ORGANIZAČNÍ NORMY JHP
Vlaná hromada přijme v případě potřeby vnitřní organizační normy, a to
zejména:
-jednací a organizační řád
- zásady pro přijímáni, zrušeni a zánik členství
- zásady pro hospodařeni s prostředky JHP

čljStiPk 14
ZMĚNA STANOV A ZÁNIK JHP
Návrh na změny stanov může předkládat kterýkoliv člen JHP.
Změny stanov schvaluje valná hromada JHP.
Při zániku JHP se postupuje v souladu splatným právním předpisem. JHP
zanikne:

"sir?!".
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usnese-íí f se na tom valná hrarhácia,svolaná zvlášť k tomuto účelu,
dvoutřetinovou většinou hlasů, NesějdéHiišeťato vlaná hromada v řádném
ani náhradním terminu, právo rozhodnout o zániku přechází na výbor
JHP- V tomto případě JHP zanikne, usness-!i se na tom dvoutřetinová
většina z celkového poctu členů výboru JHP.
Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR a jeho rozpuštění

Při zániku JHP se provede majetkové vypořádání {§ 13 zákona č. 83/1,SSO-Síj.
v platném zněni).
/C-,!!'s:' i: ;.'N
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou JHP dne 1.3.2001 a tímto
dnem nabývají účinnosti

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení podle zákona i. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a,
odst. 3, písm. i) 1.
(na samostatném listě doloži žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele
uvedený v žádosti o poskytnuti dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usneseni ze
zasedáni zastupitelstva obce; svazek obci doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží
stanovy nebo zápis z členské schůze; podniketelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo
z obchodního rejstříku atp.)1
2. identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. i) 2.
Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném rejstříku,
nikoli např. všichni akcionáři.
U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno za
družstvo jednat.
Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně
např. stanov, z nichž oprávněni konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.
(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého
zřizovatele; svazek obci doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd).
Pořadové
číslo

IČO / datum
narození

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
2
3
4
5
3
7
8
9
10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

jKf zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná
'další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)
1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat

3, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~§10at odst. 3, písm. f) 3.
(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obci, místní akční skupina,
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.)
Pořadové
číslo

IČO

Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý
podíl

Výše podílu v
%2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

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

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno"

