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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
__ vřená 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 002779.0021

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

a

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 18127746
zastoupená: Mgr. Zuzanou Valovou, vedoucí MěKS
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Třebíč, pobočka Náměšť nad Oslavou
číslo účtu Města Náměšť nad Oslavou - zřizovatele organizace: 724711/0100

(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v 
souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

(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 „Festival Folkové prázdniny 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.
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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 
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 150 000 Kč (slovy: sto 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 200 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 75 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 50 000 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 (Ůř. věst. L 352, 24.12. 2013, s. 1).
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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 
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 11. 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) ubytování účinkujících a organizátorů.

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) dotací přijmout,
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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 
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“,

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 27. října 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 zpmvy 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

(11 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
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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 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

í61 Čestné prohlášen? 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, plakátech, programech, billboardech, 
vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
8 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);
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f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) 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");

h) prezentace Kraje moderátorem akce;
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
j) 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 Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
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 
6. 8. 2018.

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

3 0 -01- 2019
V Jihlavě dne

MUDr.. 
hejt

(za Kraj)

Mgr. Zuzana Valová
vedoucí MěKS 

(za Příjemce)

/
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prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinností 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-Ií přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čisto osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci í Ihůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředku a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
0 je-li žadatel právnickou osobou, identifikací
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 příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

KUJIP01ABLHS 

ŽÁDOST O PODPORU AKCE

Podle § 10a odst, 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádo

Nazuv akce Festival Folkové prázdniny 2019

Místo koneni akce Náměšť nad Oslavou, areál zámku, zámecký park, 
zámecká ilzdáma

Termín konaní akce 27.7,-3.8.2019
Webove stránky akco/projektu www.folkoveprazdniny.cz
Slizsi popis akce 

' Cílové publikum, dopad akce tradice 
lakce, doprovodný p-ogram akce resp 
, návaznost na jiné akce, výtěžek akce

Hudební festival Folkové prázdniny vznikl v roce 1986. 
V následujících letech se stal zrcadlem tehdejší domácí 
folkové scény. Dnes má osmidenní festival pod názvem 
Folkové prázdniny podobu mezinárodního multižánrového 
festivalu, každý ročník má ústřední téma, kterému je 
podřízená dramaturgie, hudební scéna zaměřena 
především na world music. Většina účinkujících přijíždí do 
Náměště z více, či méně vzdáleného zahraničí. Festival, 
který navštěvují mimořádné hudební světové a české 
osobnosti, se setkává s mimořádným ohlasem nejen u 
široké posluchačské veřejnosti, ale i u odborného publika. 
Folkové prázdniny se konají nepřetržitě už 33 let. Folkové 
prázdniny jsou již několik let vnímány v celosvětovém 
měřítku jako jeden ze dvou zásadních festivalů world 
music ve střední Evropě.
Výtěžek ze vstupného pokrývá náklady cca z 20 %, 
celkové náklady musí být tak pokryty z dotaci, grantů, 
darů a podnikatelskými subjekty.
Kraj Vysočina je v posledních vice než 10 letech stálým a 
neodmyslitelným partnerem festivalu, tuto spolupráci 
propagujeme ve všech tiskových materiálech festivalu, na 
webu, ve festivalovém areálu, na doprovodných aktivitách 
festivalu aj.

Ucel na který zaaatel chce 
dotaci použit

Ubytováni účinkujících a organizátorů

Gnu^oím ni 2eidn<;Ti
| Popis výchozí situace, která vede k 
i podaní žáacsfi včetně informace o ‘om 
i zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
lakci v-.rameigrantových programů kundu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly

1 využity (od Kraje Vysočina nebo t 
programu EU) zda žadatel zaaal o 
iKtdMUu uoiact (.pumuuj uu intíbid louce;

, a pokud ano » jaké vyšt, v případě že 
nebylo požádáno proč

Výtěžek ze vstupného pokrývá náklady cca z 20 %, 
celkové náklady musí být tak pokryty z dotací, grantů,
. Q a podnikatelskými subjekty.
. minulých letech podávalo MěKS žádost 0 dotaci 

z uraniového programu Regionální kultura z Fondu 
vysočiny, kde lze získat maximální podporu pouze ve výši 
50 tisíc Kč. V roce 2006 došlo k omezení, kdy nemůže být 
souběh více žádostí jednoho subjektu z tohoto grantového 
titulu.
MěKS jako organizátor festivalu je příspěvkovou 
organizaci Města Náměšť nad Oslavou, tzn., že každá 
finanční ztráta festivalu musí být hrazena z dotace, čili 
příspěvku Města, ale je to na úkor rozpočtu organizace.

iQcntifíkaceáaoatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subiektu

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou

Sídlo Masarykovo nam. 100, 67571 Náměšť nad Oslavou

18127746
Právní siibjektwita zádatil?
(k žádosti pňložte kopli dokladu o právní 

| subjektivitě žadatele)

Příspěvková organizace Města Náměšť nad Oslavou 
(zřizovací listina viz příloha)

Bankovní ustav Komerční banka
C15I0 bankovního učtu číslo účtu Města Náměšť nad Oslavou - zřizovatele 

organizace: 724711/0100

Pletce DFH ■ C i.E ano
Osods oprávněná jednat 
jinencm společnosti.
(dle obchodního rejstříku)

Mgr. Zuzana Valová, vedoucí (jmenovací dekret viz 
příloha)

Kontaktní adicoa.
íookud se liší od sídla-)
Telefon: 605290764
Email valova@namestnosl.cz
Seznam oriloh

k žádosti pňloženy)

1. Doklad 0 přiděleni IČO

2. Zřizovací listina
3. Jmenovací dekret
4. Doložení náležitostí dle zákona 250/200 Sb.
5. Čestné prohlášení žadatele 0 podporu v režimu 

de minimis
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CELKOVÝ tGznocei akce polo ikc ya rozvaha ^vdajujajmimi'

■\o caret í ~ s* velu "olkovj prázdniny 201'J

VÝDAJE: v tisících PŘÍJMY: v tisících

materiál 240 tržba vstupné 860

honoráře ůfiinkuiicích+daft z příimu 2200 tržba z reklamy 1600

cestovné, doprava 220 dotace z qrantů 2200

strava 130

propaqace 260

enerqie 50

OSA, bank. popi.,poplatky 190

ubytováni ůčinkuíictch a orqanizátorů 200

technické zabezpečeni 1400
/veškeré siužbv: zvuk, pódium, techn. služby.... /
rd < io/ ceNorr ÍÉ§SlSi§! vran celkem 4660

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována

3

Výčet NEUZIMATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
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) (např. 
telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,..... )

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
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

Název aktivity (výdaje) 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 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat.

Ubytování účinkujících a organizátorů: 200 000 Kč

Rozpis použiti dotace oci Kraje Vysorina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

200 oc:

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktívitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

200 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínou...

0 Kč

5.

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

0 % 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).

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.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci
Cno^e puolil um i h r * i , f i.
sínjktura — napf děti, mládež roainys děimi, senioři muži, zeny, žiroká yereinost minontv spod)____________
Festival Folkové prázdniny je multižánrový, proto nemá přísně vyhraněnou skupinu diváků, a 
z hlediska hudebního i doprovodného programu uspokojuje širokou veřejnost s neomezenou 
věkovou a socio-profesni strukturou. Návštěvnici přijiždí z celé České republiky i ze zahraničí. 
Nejedná se sice o masový festival, ale i přes „komorní a rodinné" pojetí festivalu se 
návštěvnost neustále zvyšuje, v současné době navštíví festival za 8 dní 5,5 tisíce osob. 
Rapidně stoupá podíl rodin s dětmi.

Dopad akce ,ci- — i-r ..-..-.vq-i. __;„zi.-r-.. _____,_____ _
Folkové prázdniny jsou tradiční akcí nadregionálního významu pořádanou v našem městě - 
v roce 2018 proběhl již 33. ročník. Vsoučasnosíi se řadí k nejprestižnějším hudebním 
festivalům alternativní hudby u nás a účastní se jich návštěvníci nejen z našeho regionu, ale z 
celé republiky a přijíždí i část návštěvníků ze zahraničí. Staly se jednou z významných aktivit 
podporujících turistický ruch v našem kraji. Festival Folkové prázdniny je účinnou propagaci 
kraje Vysočina. Festival je jedním ze dvou českých festivalů world music propagovaných již 
několik let na světovém veletrhu WOW1EX. Výjimečný je účasti prestižních zahraničních kapel 
zejména žánru world music, které jindy a jinde v ČR nemají posluchači možnost slyšet ani 
vidět. Festival již řadu let doprovází dvoudenní hudební kolokvium organizované za podpory 
MK ČR, kterého se účastní řada muzikologů, etnografů a hudebních publicistů včetně 
zahraničních, ústřední téma kolokvia 2018 bylo „Od folklóru kWord music: "Zrcadlení”. 
Výstupem z kolokvia je dvojjazyčný sborník. Jedním z doprovodných programů akce jsou 
workshopy, jejichž součástí jsou stále zvětší části hudební dílny vedené zahraničními 
účinkujícími.

Hudební festival Folkové prázdniny vznikl v roce 1986. V následujících letech se stal zrcadlem 
tehdejší domácí folkově scény. Tato dramaturgie přetrvávala téměř do konce 90. let. Dnes má 
osmidenní festival pod názvem Folkové prázdniny podobu mezinárodního multižánrového 
festivalu, každý ročník má ústřední téma, kterému je podřízená dramaturgie, hudební scéna 
zaměřena předevšim na world music.
Festival Folkové prázdniny postupem času získal podobu world music, což v náměšťském 
případě znamená otevření se jakýmkoliv hudebním vlivům přicházejícím z kterékoli světové 
strany, důmyslně, avšak nenásilně propojeným. Je to také festival multižánrový, vzhledem k 
propojení s výtvarnými, divadelními a dalšími hudebními projekty. Diky publicitě a ohlasům u 
odborné veřejnosti získává náš festival státe větší prestiž. Festival je podporovaný 
Ministerstvem kultury ČR, v minulosti Mezinárodním Visegrádským fondem a řadou kulturních 
institucí zahraničních zastupitelství. V roce 2016 to byly: Rakouské kulturní fórum, 
Velvyslanectví státu Izrael, Italský kulturní institut. V roce 2017 měl festival záštitu dánského a 
amerického velvyslanectví. V roce 2018 podpořilo festival americké velvyslanectví.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existu.e)

5

- Hnízdo múz - festival tvůrčích dílen, workshopú a seminářů /69 druhů dílen v roce 2018 
v 222 bězích/ v areálu festivalu, festivalového kempu a v dalších částech města
- Openscéna - odpolední scéna většinou českých kapel/barokní kapte sv. Anny ve Špitálku/
- Noční scéna - samostatné koncerty po skončení hlavního programu
- Výstavy - v rámci Folkových prázdnin probíhají cca 3-4 doprovodné výstavy, které 
prezentují jednak region, jednak festival a hudební tématiku nebo úzce souvisí s tématem 
daného ročníku festivalu
- Oranžová scéna - druhá festivalová scéna, její program vyplňuje přestávky na hlavní scéně 
(divadlo, hudba, film, výtvarno)
- Stará tkalcovna - v roce 2018 již počtvrté zapojeno několik projektů zrealizovaných 
v rekonstruované výrobní hale bývalé továrny na výrobu koberců. Spojení několika 
uměleckých výstav s „Tančírnou nad Oslavou", kavárnou a koutkem pro děti, kinem, dílnami, 
prostorem pro aktivitu i odpočinek - to vše ve fascinujícím prostředí historické haly a prostředí 
výtvarně ztvárněném grafikem Rostislavem Pospíšilem a uměleckým kovářem Pavlem 
Tasovkým.

Propagace jména Kraje Vysočina -nabízena protihodnot , -, . n u .
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - napf na propagačnicn matenalech spojených s akci p'akatech 
pozvánkách vstupenkách, rek]amnicfí plochách pň samotné akci )

Logo Kraje Vysočina na festivalových pódiích, plakátech, průběžně aktualizovaných letácích, 
na webových stránkách festivalu, na plakátech a letácích uveřejňovaných na facebookových 
stránkách festivalu, nabídka prezentace kraje Vysočina ve festivalovém katalogu a deníku 
„Plátek", prezentace na tiskové konferenci. Instalace 6 ks plachet 3 x 1 m s logem Kraje 
Vysočina v areálu festivalu.

Výtěžek akce frokud se iedné o.arci, ktera qeneruie zisk, iak le teniozisk použit?) ....... . ......
Akce negeneruje zisk, je ve výsledku prodělečná. Snaha festivalu je minimalizovat finanční 
ztrátu, veškerý zisk jde na pokrytí nákladů festivalu.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:

V Náměšti nad Oslavou dne 6.8.2018

sx,
■ mííri. :g.O

.S.-S 7-' ^éKiéSfmgOsisi-ou 
i?sí

.sf'i&'Ti?

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

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Wlgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: r3zl.o@kr-vvsocina.cz
tel: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městského kulturního střediska v Náměšti nati Oslavou

Městské . zastupitelstvo města Náměště nad Oslavou v souladu s ustanoveními 
z.č. 367/1990 Sb O obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 36, odst.,1, písm. e, 
a z.č. 576/1990 Sb, §31, schválilo s účinností ke dní zasedání tuto Zřizovací listinu 
Městského kulturního střediska města Náměště nad Oslavou ve znění změn a 
doplňků.

Č!.L

1— Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou (dále jen MěKS) je příspěvkovou organizací 
města Náměště nad Oslavou.

2— MěKS je právnickou osobou nabývající samostatně práv a závazku v rozsahu určeném obecně 
platnými právními předpisy a touto zřizovací listinou.

3— Sídlo organizace: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 100, IČO 18127746. Organizace je 
zřízena na dobu neurčitou.

Čí. II.

Účelem zřízení je poskytování kulturních služeb obyvatelům a návštěvníkům města, rozvíjení 
kulturních tradic a informační činnost.

1- Toto poslání naplňuje následujícími, činnostmi:

* Pořádá koncerty, divadelní a filmová představení, organizuje zájezdy na kulturní akce, 
přednášky, besedy, přehlídky, soutěže, semináře a jiné kulturně programové akce, včetně 
tradičních kulturních akcí nadregionálního významu.

z Pořádá výstavy a jiné umělecké akce.
* Zajišťuje vydávání a distribuci městského periodika Námešťské listy.
♦ Provozuje relace v městském rozhlase.
« Zajišťuje provoz kina.
* Vyvíjí iniciativu ke zkulturnění životního prostředí.
♦ Organizuje kursy dle požadavků, zprostředkovává vzdělávací a přednáškovou činnost.
♦ Podporuje místní kulturní aktivity obyvatel i jiných organizací, má právo zřizovat 

kolektivy se zájmem o aktivní uměleckou a zájmovou činnost a tyto kolektivy v jejich 
činnosti podporuje. Vytváří podmínky pro vystoupení a prezentaci jednotlivých kolektivů

f Soustřeďuje a archivuje dokumentační materiály.
* Poskytuje kulturní služby (individuální porady, předprodej vstupenek a pod.) s možností 

vlastní ediční činnosti.
♦ Plní funkci informačního a propagačního centra města Náměště nad Oslavou.

2 - Kromě základních činností vymezených v bodě 1, může MěKS rozvíjet tyto doplňující 
činnosti:

♦ Vydavatelskou činnost - neperiodické tiskoviny
♦ Vydávání a distribuci zvukových a obrazových nosičů 
<* Kopírování
♦ Zprostředkovatelskou činnost
♦ Reklamní činnost
♦ Obchodní činnost

ČI. III.
Statutární uspořádání

í- Statutárním orgánem je vedoucí MěKS. Jmenuje jej a odvolává a plat mu stanoví městská rada.

2— Funkci zřizovatele plní městská rada.

ČI. IV.

Hospodaření MěKS

1- Hospodaření MěKS se řídí obecně platnými předpisy a rozpočtem stanoveným odděleně na 
základní a doplňující činnosti.

2- Příspěvek z rozpočtu města pfíp. z dalších veře jných rozpočtů může být použit pouze Ic 
financování základních činností.

3- MěKS předkládá 2x ročně městské radě k projednám a schválení plnění rozpočtu a účelnost 
vynaložených prostředků na základní činnost, pokud zřizovatel nestanoví jinak.

ČIV.
Svěřený majetek

1 - a) Město Náměšť nad Oslavou pronajímá MěKS nemovitý majetek, který je ve vlastnictví
města a slouží k zabezpečení činnosti MěKS (viz nájemní smlouvy), 

b) movitý majetek byl účetně předán ke dni 1.12.1992 a je uveden v přílohách. Další movitý 
majetek nabytý MěKS po tomto datu je majetkem města, a MěKS má k němu právo 
hospodaření.

2 - MěKS je oprávněno k těmto dispozicím se svěřeným majetkem:
a) Nemovitý majetek není oprávněno zcizit, zastavit a zatížit břemenem. Pronajmout 

nemovilý majetek MěKS může jen k jednorázovým akcím. MěKS nezabezpečuje přímé 
opravy, rekonstrukce a technické zhodnocení zmíněných nemovitostí, pouze běžnou 
údržbu. IC zásahům, k nimž je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav si 
MěKS musí vyžádat souhlas zřizovatele.

b) U věcí movitých si MěKS musí vyžádat souhlas zřizovatele, ke zrušení cí zcizení 
věcí v hodnotě vyšší než 10.000 Kč.



3 - Dispoziční oprávnění vymezená v či. 5 se vztahují rovněž na majetek, který MěKS získá do
vlastnictví města v průběhů vlastní činnosti, ať už jde o činnost základní či vedlejší. K získání 
nemovitých věcí je nutný souhlas zřizovatele i v případě bezúplatných nabytí ( dar, odkaz}.

4 - MěKS může ke své činnosti používat rovněž majetek ve vlastnictví státu nebo jiných
osob, a to na základě vztahů, které s vlastníkem uzavře město Náměšť n. Osl. nebo samo 
MěKS.
K uzavření smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy si MěKS musí 
vyžádat souhlas zřizovatele, jedná-li se o nemovitosti nebo jejich části a smluvní vztah je 
uzavřen na dobu delší než 1 rok.

ČI. Ví.

Závěrečná ustanovení

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem .........199.5....................

Tímto dnem se ruší v plném rozsahu zřizovací listina MěKS ze dne 
8.12,1988 s účinností od 1.1.1989.

Ing. Ferdinand Szem. 
zástupce starosty

/

....................7"
Ladislav Sladký

TV^adirair Měrka 
starosta

ř
t *

zástupce starosty

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jmenován!

Na základě výsledku výběrového řízení konaného dne 7. 12. 2016 Rada města Náměště nad Oslavou 
svým usnesením č, 26/2016 ze dne 07.12.2016

jmenuje

do funkce vedoucí Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou, 
příspěvkové organizace, se sídlem Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad 

Oslavou, IČO 181 27 746,

paní Mgr. Zuzanu Valovou, 
datum narození:' 8. 5.1980, 

bytem: Zhorovská 930. Náměšť nad Oslavou

s účinností od 1.1. 2017 na dobu neurčitou, 
s místem výkonu práce Náměšť nad Oslavou.

V Náměšti nad Oslavou dne 20.12.2016

Se jmenováním souhlasím.

V Náměšti nad Oslavou dne 20.12.2016

% L^Vladimír Měrka' 
•"/ starosta města

Mgr. Zuzana Valová

Tato listina byla vjdiotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden převzal jmenovaný a druhý 
zaměstnavatel.
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^ŤPyp^Jednotícy 2jišřování:

r—’ * *’ • ■ «■ * . r«

/ ' mt§ M-

I i! o
Kid sektoru

Doložení náležitostí dle zákona č. 25O/2Ó0'0':S.fej d 
rozpočtových pravidlech územních rozpď6tii,:'ýeznění 

’’ pozdějších předpisů^
1*. identifikace osob. zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupeni půdle zákona 6. 250/2000 Sb, orozpočlových pravidlech územních 'rozpočtů - '
odst 3,plsm. f)1.

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, za kterého vyplývá, jak být statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stándvěh '- 'napo-obce doloží výpis usnesení-ze 
zasedám Zastupitelstva obce; svazek obci doloží stanovy nebo zápis Zéiehskě schůze; spolek doloží 
stanový-nebo zápis z Sienské schůze; podnikatelský subjekt doioží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)1 t.

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateti) podle zákona i. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových ornvldiech územních rozpočtů-§10;j, odst. 3. písni í) 2. tSl®

Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby - žáďátéie zapsání ve.veřejném rejstříku, 
nikoli např. všichni akcionáři.

U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj.; přeďštavénstvó, které je oprávněno za 
družstvo jednat

Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat ža spolek své oprávnění, včetně 
např. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Sezriam členů se neuvádí,

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obci doloží seznam obci, které jsou v něm zastoupenýatd.). ,

Pořadové
číslo

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

1 IČO:00289965
Město Náměšť nad Oslavou - zřizovatel příspěvkové, mí;!!! 
organizace Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou

2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu pokládat



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

3. identifikace osob, v nichž má žádáte! přímý pódii a výše tohoto podílu podle zákona. í. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-§10a, octet 3. písm. 1) 3.

(např. obec/město uvede zastoupen! v orgartizaofch, jako jsou svazek obci, místní akční s, 
zřizovaná školy, technická služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osóBai 
podnikající uvede podliv jiných právnických osobách, spolek doloží podlí v jiné NNO atp.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 
podíl

Výše oodílu v 
%2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

Mgr. Zuzana Valová, vedoucí MěKS v Náměšti nad Oslavou

'-k&rfry-i? iř?á/vrj}
MÍSmSS SKHIRV* pxdiueep 

SPÍ ■ v

pokud není výše podílu přesně dána, uvoďte „nestanoveno“

Čestné prohlášení žadatele o podpora v režimu de minimis

Obchodní jméno / .jméno Městské kulturní středisko v Náměšti nad Osiavou

Masarykovo nám. 100,87571 Náměšť nad Oslavou

ÍČQ í Datum narození 3Éf|ig^msi:; Ví Ji

yý-l ;• Iv;• '.Žádatě;!;próhfešbjéijžejakoIčěMrobddfaT-.-ppužíýá;■

ISi kstendšřni rok. - ano
□ hospodářský rok (začátek ............t konec.......................... }.

2. Podniky1 propojené 3 žadatelem o podporo_____________________________________

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezs seboy 
mají některý z následujících vztahu:

spóíečníkůašjl

fldicího.meí^
:^jtóe^-'sóÉí^:.rtS;p^j^;:ufetří^fc.yí^)^'Š^.^^‘:Sřriá^:^6j)^iu::’pbdfe šiňioúvy užai/řeh&isl 
dahým sutyektém: nebo dle usÍ2tfiqverojvz^ád.^sKe\$fnlbúý|r hebó;vé stanOvác:h tohoto sutyektu;^-;^; 
:d>\jéděrtešúbíekt,'.který jé átóíqn^nFF-néfc^šs^le^ífemJhtojSubjékt^ ovládá sáni, vsoútádii: 
s;dořióddUv:uzáyřenou s jinýnWákcfahářl více než SO % hlaso\raCfCii:
práv, náležejfclbh akcionářům nebo společníkům, V dáháméub|éfctti.: . ./"V

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli, ýžíah uvedený- pod písm. a) až d): prostřednictvím1 
íedhoho hébd víče dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podpora:;':;-

DovvýCta podniků propojených přímo či zprostředkované se žadatelem o podporu se zahrnují osobni 
.zapsané, v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů vefejné mc^y 
("registrrpsob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějšípifc 
předpisů.:. ______________________________________________________ •'

• Žadatel prohlašuje, že

I3I není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ je vé výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodníjrňéno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa iČO/Datum narození

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



3. Žadatel prohlašuje, Že podnik (žatístel)v současném a2 předcházejících úíeínicn obdobích

Elóaawaišítf-šppijením podniků či nat^rtílti- ^ďcJňriíčt 
O vzíďdsaoienímíazIsalvnu^thfeiiiieďá^KfjoHhfciVí.- •■ýdkďktV
G( rabj^ffúžfsídaeéniWypřewra! jmění bfeé.uvg&®ů^chpt^ňfe/6: ■ •'•'.
Obchodní Jméno podniku IČO - V;:ÍS

...i •.V-v--'-.'-'z.

Výše uvedené změny spočívající vsspojehf & riabýtf ebdniR£i;'

Bjsou již Zpíilédněny v Centrálním registrů pbdpořmčJéhct rožsaBú/. 
nejsóB.zóMedněny v Centrálním1 registru pe^ůřraa(éhd:tózšahti.

4, Žadatel prohlašuje, že podnik (žsdateíjVscitíiíasHértíiá áiprěddh^éjíčíai účetničtí obdobích:

B nevznifclrozdétenímíitizštěpenímtiébpoaSfepeftínéjpoiiniteivlilkdkkídd  ::;
□ vznikl rozdělením níže uvedeného porfňilro-

Obchodní jméno podniku Sídlo ičo

s převzal jeřici, činnosti, ha něž byla dříve poskytnuté: podptíraXďeřhW//«/s použita6. Podniku (žadateli) 
byly přidělěhýmáslédujfcf(dříve poskytnuté}pcdporý: : k

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spcčivajci v rozděleni podniků

□ jsou: Již zohledněný.v Centriínfm registru podpor malého rozsahu..
□ liejsou zohledněny, v Centrálním registru podpoř malého rozsahu.

5, Žadatei niže svým podpisem

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

> so zavazuje ktomu, že v případě Změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude hépřódiehě informovat poskytovatele dané podpory o změnách,

■ kterém bá| nastaly;:

y- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
č. TD1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zhění p. p„ za účelem evidence podpor malého:-

3 VizS 62 zákona o. 125/2Ó03 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů
4 Viz 5 61 Zákona 5.125/2008 Sb.
5 Víz § 243 Zákona 6.125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozděleni 
(viz či. 3 odst 3 nařízeni 6.1407/2013,6.1408/2013 a nahrazujícího nařízení 6.875/2007).

2

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně: zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněn! p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a'zpracovateli7; kterým je. Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
pé.eetoú: dobu 10- let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatei vědom svých práv podlé, 
zákona S:.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

! Datum 3 místo podpisu V Náměšti natí Oslavou, dne 6.3.2018

Razítko (pokud Je
součástí podpisu 
žadatele)

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat Mgr. Zuzana Valová /
žadatele XÍV

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 SbM o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.( zpracovatelem íe poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3


