
KUJIP01EZYDN

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'1)

ID 002779.0003

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

Město Kamenice nad Lipou
nám. Csl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou 
00248380
Mgr. Jaromírem Paříkem, starostou 
ČNB
0000940007612261/0710

se sídlem:
IČO:
zastoupené: 
bankovní spojení: 
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 „Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2019", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

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

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané
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touto smlouvou (udržítelnost, 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 145 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 34,48% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v % 65,52% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v Kč 95 000 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
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smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitostí 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 2. června 2019.

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

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

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

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

bankovní poplatky,...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře a cestovné porotě;
b) ceny soutěžícím.

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 mezí 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: fa
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akcí 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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se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002779“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

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

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

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

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

Či. 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 dotage, 

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
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b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 
tiskové konference atd.

c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené

v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

ČL 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře" 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) umístění reklamních panelů v podobě forex desek nebo roll-upy s logem Kraje 
v počtu min. 3 ks (reklamní panely si Příjemce vyzvedne u Kraje),

e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje), fa

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: „Soutěž podpořil Kraj Vysočina");

h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz. příp. www.vvsocinafandikulture.cz. 
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce,
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i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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.

Strana 6 (celkem 7)



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. 7. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 29. 1. 
2019 usnesením č. 0012/01/2019/ZK.

V Jihlavě dne
2 6 -02- 2019

MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Jaromír Pařík 
(za Příjemce)

MĚSTO
Kamenice nad Lípo 

PSČ 394 81
-7-
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
-PM/ě g: 10a;řúcteř; 3iíákona 2SIJ/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě íáSéstřJop^Sj 

: prolstfedníctvíp5: ;«6fe^optóvní.\smíouvy (dále jen. Jtádosť), popřípadě na záktaoě^pouaaflQsfej.
. zvláSíníhc^právn!hO:pfedpÍstí':žádost obsahuje alespoň.

á} jméhb á příjmení, datum narození á adrěšú bydliště žadatele o dotaci nebo návratfK>u^&m^;v^c»no«^esb.V; 
žadatel;:^ fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byld-lE přidělenou:

• ňebov je-lt-žadateí právnickoú osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čisto osoby; bykfeC. 
přiděleno,
b) požádovaňOu ČástkU; : '
pýúčébmítteiÝžadatel Chce dotad nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d^ dObu; 'v niŽ Tná^• být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihúty pro navrácení poskytnutých

- peněžních, prostředku a výši jednotlivých splátek,
; e> Odůvodnění; žádosti,..
f} je-íí žadaíeí právnickou osobou, identifikací
•1; osob zastupujících právnickou osobu é 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,:--'.-.':--•••7

1. Zákiadní informace

Název sksa Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2019
Místo k'jrtar.i ár.ce: Kamenice nad Lipou - Kulturní dům
Termín konaní r-kuer 24. - 26. květen 2019

mmÉMMÉÉHIII(MÉÉÉHMÍK wmv.kamenicenl.cz

www.vitezsl3vnovak.cz

irsr-'

,Ot,

i cel, na k*i.i i z&aate, -hce
uoljti po-zir

Mezinárodni Novákova-klavirm soutěž je třídenní akce, kterou
I pořádá Město Kamenice nad Lipou ve spolupráci s Ústavem pro 
I propagscí díla a odkazu Vítězslava Nováka, ZUŠ Kamenice nad 
i: Lipou e SKZM Kamenice nad Lipou. V roce 2019 se bude jednat 
í Sjúbiiéjnf desátý ročník. Náplní projektu není pouze soutěž p 
ií mládé nadějné pianisty ze ZUŠ, konzervatoři a vysokých 
! .'hudebních škol České republiky i ze zahraničí, ale součásti 
■| .třídenního setkáni jsou i workshopy význačných Ibavírnicn 
I pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na díle Vítězslava 
j Nováka a v neposlední řadě i další doprovodný program; 
i Sledování soutěže, ale i účast na doprovodných akcích, je 
j určena nejširši veřejnosti. S přibývajícími ročníky přibývá , ř 
I publika, které se skládá nejen z široké veřejnosti, ale také. 
i z pedagogů a žáků ZUŠ širšího okolí.

! Cílem akce je šířeni odkazu díla význačného kamenického 
j rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka (1870 -1948) 
li do řad nejen české, ale i mezinárodnf široké veřejnosti. Také 
;j v letošním devátém ročníku se mezi více než čtyřicítkou 
J soutěžících objevily tváře studentů z Německa Holandska, 
r Maďarska, Slovenska, Koreje a dalších zahraničních žáků 

studujících v evropských školách. Protože podmínkou pro 
j soutěžící je nastudováni minimálně jedné skladby Vhezsiava 
I Nováka, nejsou rozhodně slova o šíření odkazu jeho díla 

S přehnaná. Součásti akce jsou též společná, diskuzea 
| společenské setkání žáků s významnými pianisty a pedágogýj 
j prohlídka expozice v Městském muzeu věnované V. Novákovi a 
j procházka po Naučné stezce V. Nováka, 
i Soutěž je jíž všeobecně známou součástí aktivit českého 
j'kulturního života a příležitosti pro mladé talentované piaristy ze 
i ZUŠ, konzervatoři a vysokých hudebních škol k novým 
| pódiovým' zkušenostem. Je rozdělena do čtyř věkových 
I kategorii ve věkovém rozpětí 10 až 27 let. Díky uznáni 
j renomované poroty složené z mezinárodně uznávaných 
f pedagogů a koncertních mistrů se úspěšným soutěžícím otevírá 
i cesta k dalšímu profesionálnímu studiu a koncertní praxi, 
šj Účastnici soutěže i jejich pedagogové hodnotí opakovaně 
[| vstřícný přistup organizátorů a krásnou atmosféru bez stresu a 
s napětí. To zdaleka není typické pro soutěže podobného typu. 
•i.Rovněž tak po organizační stránce je MNKS příkladná, což 
- kladně kvitují jak soutěžící, tak porotci, mnohdy zvykli ns 
j; "improvizovanější” harmonogram soutěži v ČR i zahraničí. To. jě 

patrné i z kladných ohlasů všech zúčastněných, 
i Soutěž je propagována v odborných hudebních médiích, stejně 
I jako v médiích regionálních.______________________________

i - ceny účastnfkům soutěže 
- : Honoráře a cestovné pro porotu



^DÍ^^^I^OSÍf/w^atftsř -,řífC?t?KW3é' ^y tQW,

Vyřifátr/t ' BQtaatf&fltk*-ffiBbt- jífeř ^fájií. ‘ Myso&fs^t rébtf > 'lfaráře

Mízbv -l‘ÍŠ;=l ':i Clí ■■soisť-o

j6g~ _“ " '
~l,r>*'i til IjpU j-ÍZ ŽjrJltph

ibšš&pgti fSioáfe^opíLdo^aéií o právrif

??rko’>n’ u*tB«
Číslo l/j'.^ov'i'ho uciu

PípfčěCPri ' \l \ir
Osoba op^jnena jednat 
j-ienem spokčnest*

mSBsSSSSSn^SmS^^M
ionk-Uá se~:i5f qlýhilay ^ . .

Eiiud.
•ísiiiam prrioh.

k^aJostlj>flíaSeny) 1

„ o z číselných údajů uvedených v celkovém rozpočtu 
hto projekt po finanční šftiáhce-znáčřiě'riářočný. 

’, na úspěšný projekt, ■ realížpýánýjřvminulém
olánovacim období celkem třikrát š podporou FMP. Z jiných 
dotočmch programů nebylo na táto'akci móžhd d; dotaciižsSi! 
Svým obsahem nezapadá do programů Fondu. Vysočiny, MS® 
an' Ministerstva kultury. Vzhledem k faktu, Je jednímzhiavních 
c,Iů ,e propagace díla' významného českého hudebního

1. rodáka z malého města' ha okrájí'Kraje Vy^ůijiSí 
vyzramem svého díla srovnatelným např. s Gustavem 

dovolujeme si požádat o podporu Rádu Kraje 
V současné době je projekt plně financován 

. i Města kamenice nad Lipou.

Ffir t o K rnenice nad Lipou

nam Čsl armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

■■ lni banka 
’612261/0710

ANO____________________
Ing Ivan Pfaur, starosta města

■ kamenicenl.cz___________ ■______________ zgllfz

3 de mimmis, Identifikace osob dle zákona č.250/2000 Sb., 
iklad c volbě starosty města

Výdaje Příjmy
Honoráře a cestovné porotě 95.000,- Kč
Honoráře účastníkům koncertu 10.000,-Kč

Honoráře lektorům workshopů 6.000,- Kc
Honoráře za ladění nástrojů 39.000,- Kč
Ceny soutěžícím 50.000,- Kč
Ubytování a stravné porota 
Vlastní zdroje města

110.000,- Kč
260.000,- Kč

Dotace od Kraie VvsoČina 50.000.- Kč
Celkem 310.000,- Kč 310.000,-Kč

3

■?z_"(j;Áí.j_nfa=žnbcc i i-oužlt; pcžadcv.-Té dotace od Kra-e Vyr-uňm,- 

KenkrďZřcc č lsti n.kcv. na rou ;•» rotocc pr-žadovšna
Výčet NEUZNÁTELMÝCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj- VysoemaunSujéia 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti dotace.

o 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 
připojeni ksíti, 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

mm
Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdejů - nákladů, které budou • 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů^ac-tcr 
v jejich pfné výši. Tytovyčlenéné výdaje budou Ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové"- ■ 
náklady, které je nutné pfí vyúčtováni prokázat

Honoráře a cestovné porotě 
Ceny soutěžícím

95.000,- Kč 
50.000,-Kč

Rozpis neužiti dotace od Krsp Vysočina ÉÉ

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 50.000,- Kc

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

145.000,- 4;

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
34,48% 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, - . 
sponzorinqu...

95.000,- Kč

. 5.

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

65,52% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4



Žadatel je povinen dodižet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a S 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů {tj. řádek £. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel {příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ ,.:c <.c.r.-, 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek S. 3} šé benrrm.. ízm, ..
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci
lal|^p8fÉ§iii .>..m pí s . ■ c-ca os ,i v- , 'i, . ’ . . - , i
Mig^^wBéftBiiáiiáf.Rinifiyii,<iaiiii.~BenňSír«irf4žénv.^i'al<á'vémiBgsa.roiaife.aeod,í ■

I Cílové skupiny: :

- účastníci projektu {žáci a jejich pedagogové) z regionu Kamenice nad Lipou, kraje Vysočina a 
ostatních krajů ČR i ze zahraničí

- žáci a pedagogové ZUŠ z širšího regionu jako posluchači

- občané Kamenice nad Lipou a regionu

- věková hraníce cílových skupin není omezena

c- t i.n cz n.j,o* 1 n ■ píj

Soutěž jě již všeobecně známou součástí aktivit českého kulturního života a příležitosti pro mladé 
pianistyze ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol k novým pódiovým zkušenostem. Otevírá jim 
cestu k dalšímu profesionálnímu studiu a koncertní praxi. Letos se v rámci čtyřicítky soutěžících objevily
i tváře studentů z Německa, Holandska, Maďarska a Slovenska. Město Kamenice nad Lipou se touto 
akcí, řádí mezi města, které v hudebním a hudebni-pedagogickém životě nejenom české republiky 
patři mezi znářné pojmy. Příkladně tak šíří dědictví svého význačného rodáka Vítězslava Nováka {1870 
- 1949) do řad odborné i nejširší veřejnosti.
Akce: má zároveň velký výchovně motivační efekt pro žáky regionálních ZUŠ, kteří sledují mladé 
nadějné pianisty a mají možnost, stejně jako jejich učitelé, setkávat se s významnými hudebními 
pedagogy z různých zemí Evropy.

Každoroční, v roce 2019 proběhne jubilejní 10. ročník.

■workšhopy význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo 
Vítězslava Nováka

■ absolvéntský koncert vítězů předešlých ročníků, nebo jiný koncert zaměřený na dílo V.Nováka.

Propagace jména Krajt- Vysočina - nabízená protihodnota" i;a.<v oúá™.'PmLxo-

Ve všech materiálech souvisejících s přípravou a propagací soutěže bude uváděnKraj Vysočii
partner podporující akcí:
- pozvánky a propozice pro všechny ZUš
- plakáty
- články v médiích
- plochy v sále kulturního dómu ; .
- webové stránky města a Ústavů pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka

5

ato akce Degeneruje žádný zisk. Účastníci neplatí starfoVpé, rtění vybíráno vstupné.

V Kamenici nad Lipou dne 26.7.2018
d ví t~. o i O;

PSČ 394 sT*"

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

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



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obcnodní jméno / Jméno 
žadatele

Město Kamenice nad Lípou

Sídlo / Adresa žadatele
nám. Csi. armády 52,394 81 Kamenice nad Lipou

IČO I Datum narození 00 248 380 --fgr

.i: I :-1 v; Žádáte) jirohíašuje, že jako účetní období používá 

[>3 kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek................................konec............................... ).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu_______________________________________ _

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mez v 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
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 právej uplatňovat vlče než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřenéjjs 
daným subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; (I; V
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.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuj: osoby 
zaosarté v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejne,moot: 
("registr osob”) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
pfédplsů._______________________ ________________________ _______ _

Žadatel prohlašuje, že

Ě3 není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem,
□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podníku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození

1 Zá 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 vydané ŮOHS.

1

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

0 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
O vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo ičo ISIS

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni či nabytí podniků

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

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

E3 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: . .

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž bylá dřivé poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dřivé poskytnuté) podpory;,.

Datum poskytnutí Poskytovatel. Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

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

5. Žadatel níže svým podpisem

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

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti podpory de minimis bude neprodlené informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona., . 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činnosti 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. 9 nařízeni č. 1407/2013, 6.1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).



rozsahu v šoúfsdu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o zrtiěrii. 2ákóha d podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7/'; kterým ;je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, aío 
po. cefóu;áqbtt-:-10" let; We' dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona. č'/;10i7200Q: ŠbM o ochraně osobních údajů. ■

Datum a místo podpisu 26.07.2018 Kamenice nad Lipou
■jí

?

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Ing. Ivan Pfeur. starosta 
mésle

X

Razítko (pokud Je X E S T O
součástí podpisu rxS-rríisrHC/--' l-ju Lipou
žadatele) Pcvu. py-P í.>!

7 Správcem ie 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.

3

'.^sg^šefožltiliiatéžitostí dle zákona č. 250/2000. Sb., o 
^-roÉlis^řVýĎŘpravidíech územ nich'rožpbčíů, ve ztlení. ...

i \ pozdějších předpisu • .p:/X|§
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právmho důvodu 
žá^oupérií záfcná' & 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních mi, com
odst. 3. pism. f} 1.

(na samostatném iistá doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývé, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený: v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - napf. obce doloží výpis usnesení ze 
zásadám;zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanový nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)1

Město Kamenice nad Lipou zastupuje starosta Ing. Ivan Pfaur na základě ust. § 103 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisúví|^ 
dokládáme výpisem ze souhrnu usnesení z1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva ~ ,
Kamenice nad Lipou č. 1/2014 konaného dne 4. listopadu 2014.

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Stt„ 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-§10a, odst. 3, písm. f) 2.

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něj irelevantní.

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, ce ■■ 
např. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obcí, která jsou v něm zastoupeny atd.).

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
2
3
4
5
8
7

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



8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

x zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádna dsíší 
osoba podíl; týká se všech obcí a měst)

3, Identifikace osob, v nichž má žádáte! přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst 3, písm. f) 3.

(např. obec/město uvede zastoupeni 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 aip.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v připadS potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

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

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:
7 ^ jv/ÍVU '^trw ÍC .

ÍJl t~ f> t ■

/pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno11

|g|g||£
Ifi#i888iisiiiatfiis

1ÉHST0, KAMENICE NAD LIPOU
j;v7j;v-/7i:V7jQd^(ěiiř;^pdiatóÍnáiměštekéhp.ú.Řii'du

7)dSfni čá!ř'airtá^ý(52):3Š4 SI'. kameiiicd nád Lipou

-'/ij 'jív _-V:
či: ' -7Í; d-7 d ;:vd7;-.

vyřizuje: Andrea, Krejčová
TELErod; ■535 432 101 
e-máil:: ' ■ ■■■■ podateína@k'aménicenl.cz:

datum: •' 5. listopadů 2014

Výpis z usnesení t. ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kamenice nad Lipou, které 
se konalo 4. listopadu 2014

Zastupitelstvo města po projednání

F

2. volí
a) podle § 84 odst. 2 písm. mj zákona č. 128/200Ó Šb„. o obcích: (obecni zřízení), ve.žnění 

pozdějších předpisů, pro volební období 2014 - 2018 starostou města a členem rady 
města Kamenice nad Lipou
Ing, Ivana Pfaura, narozeného 11. května 1954, bytem Havlíčková 51, 394 70 Kamenice 
nad Lipou

Za správnost výpisu: Andrea Krejčová

Město Kamenice nad Lipou, nám. čsl armády 52, 394 81 Kamenice nad Úpou, tel.: 565 432 101, íax: 565 432 190 
mesto@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz, IČ: 00248380, DIČ: CZ00248380, KB Pelhřimov, S.ú. 824-26110100-



lilii, iillilCI JA© LIPOU
Mísíostarosta města

Kařriénice natflipou

ZE DNE; , g : ;. í 'M.; / •':
ti.:-- •' V- ':

Vážený pán;
vyřizuje; •'•.o.š.tágrj;Psifííc Jaroíři :• •, ' Mgr: Ondřej Ráz!
TELEFON/, v, v : '5ě5;432;6l:2i 1723442 021 , Krajský úřad Kraje Vysočina
e-maíl;;/:/ ::::.; Járbp!;;páfik@karriěňičenl.c2 ■ Oddělení vnějších vztahů 

Žižkova 57

JDÁTUM:;::V./:i:;i;-2Ě0?Í20lá-'v;;; 5S7 33 Jihlava

Žádost o podporo akce .

Vážený pariě magistře:' , -;.MSSÍ

Posílám Vám Žádost Radě Kraje Vysočina o podporu akce Mezinárodní Novákova klavíríiĚílfgpý 
soutěž. ■

Seznam dokumentů; :
. - Žádost o podporu akce

■ - Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis
- Doložení náležitostí dle zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
„ rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů

- doklad o volbě starosty města

S pozdravem

MĚSTO
Mgr. Jaromír Pařík
mlstostarosta města -t-

Wlěsto Kamenice nad Lipou, nám. Čsl armády 52,394 81 Kamenice nad Lipou, tel.; 565 432101, fax; 565 432190
mesto@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz, IČ: 00248380, DIČ: CZ00248380, KB Pelhřimov, č.ú. 824-261/0100
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