
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 002902.0022

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

Městské kulturní středisko Třebíč
se sídlem: Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám. 58/47
IČO: 44065566
zastoupené: Bc. Jaromírou Hanáčkovou, ředitelkou
bankovní spojení: Česká národní banka
bankovní spojení a číslo účtu obce (město Třebíč) - zřizovatele: 

94-716711/0710
(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 „Svátky hudby s Václavem Hudečkem", 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 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 270 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 18,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 81,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 220 000 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).
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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 90-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 7. června 2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2020.

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

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

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

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) technické zajištění akce (pódium, ozvučení, osvětlení).

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.

Příjemce se zavazuje:

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce
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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 
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 002902“,

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 31. srpna 2020 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

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

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

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

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

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

a) Předpokládaný rozpočet akce
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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 dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

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

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

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

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

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

Čl. 11 
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře" umístěné na - pozvánkách, 
plakátech, billboardech, programech 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) ve vhodných případech a po dohodě s Krajem Příjemce zajistí viditelné vyvěšení 
loga Kraje v podobě reklamních plachet nebo rollupů (reklamní plachty si Příjemce 
vyzvedne u Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr- 
vysocina.cz),
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e) případná distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce (tiskové materiály si 
Příjemce zajistí z vlastních zdrojů turistického informačního centra MB)

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) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce,

i) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce.

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 
1. 10. 2019.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 1. 2020 
usnesením č. 0059/02/2020/RK.

V Jihlavě dne.....V IšiáilL...........................................................dne........2.7.-01,- 2020.

hejtman kraje 
(za Kraj)

Bc. Jaromíra Hanáčková 
ředitelka 

(za Příjemce)

Mfšíbkl kUl llil’ .1’ IkMMSkO IŘI BIČ

Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč 
Tel: 568 610 011
IČO: 440 65 56b, DIG: CZ44065566
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KUJIP01GSEBE 
ŽÁDOST O PODPORU AKCE

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádósti o ^poskytnutí ^dotace^ 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povrnnostrvyplývajici -ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-IÍ 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li pňdéleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
pňdéleno,
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 i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádostí,
f) 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 podlí, 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

1. Základní informace

Název akce:
SVÁTKY HUDBY S VÁCLAVEM HUDEČKEM

Místo konáni akce: Třebíč, nádvoří zámku, bazilika sv. Prokopa
Termín konáni akce: 29.-31.5. 2020
Webové stránky akce/projektu: www.mkstrebic.cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Festival klasické hudby, zaštítěný houslovým virtuózem 
Václavem Hudečkem má v třebíčském regionu 
dlouholetou tradici. První ročník se konal v Moravských 
Budějovicích v roce 2008,

V roce 2019 pořadatelství festivalu převzalo město Třebíč, 
akci organizačně zajišťuje příspěvková organizace 
Městské kulturní středisko Třebíč.

Třídenní festival se koná v areálu třebíčského zámku, 
zapsaném na Seznam UNESCO. Páteční slavnostní 
zahajovací galakoncert í sobotní koncert se uskuteční na 
zámeckém nádvoří, nedělní koncert v interiéru baziliky sv. 
Prokopa. Festival má po prvním vydařeném ročníku za cil 
zprostředkovávat svým návštěvníkům výjimečné zážitky 
z poslechu vynikajících interpretů klasické hudby, 
jednotlivců i souborů. V rámci festivalového programu 
roku 2020 to budou mimo jiné Filharmonie Bohuslava 
Martinů s šéfdirigentem Tomášem Braunerem,
světoznámý tenorista Richard Samek, fenomenální 
chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri, komorní orchestr 
Barocco Sempře Giovanne, vynikající varhaník Pavel 
Svoboda a v neposlední řadě sám Mistr Václav Hudeček.
V následujících ročnících plánuje organizační tým festivalu
Svátky hudby s Václavem Hudečkem rozšíření
festivalových koncertů do dalších měst Kraje Vysočina 
s preferenci využiti významných historických areálů a 
staveb.

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Částečné pokryti nákladů technického zajištěni akce

Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byiy 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotací (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Festival Svátky hudby s Václavem Hudečkem má ambice 
stát se jednou z nejprestižnějších kulturně-společenských 
akcí v regionu.
Financování festivalu probíhá za podpory a ve spolupráci 
s městem Třebíč v rámci rozpočtu organizátora 
příspěvkové organizace MKS Třebíč.
Případná dotace od Kraje Vysočina bude použita na 
částečnou úhradu technického zajištění festivalových 
koncertů - pronájem pódia, osvětlení a ozvučení.
Identifikace žadatele

Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Městské kulturní středisko Třebíč

Sídlo: Karlovo nám. 58ř47, 674 01 Třebíč
ÍCO: 440 65 566

IPrávní subjektivita žadatele:
(k žádosti pňložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Příspěvková organizace města

(zřizovací listina, výpis z registru ekonomických subjektů)
Bankovní ústav: Komerční banka - Městské kulturní středisko Třebíč

Česká národní banka - zřizovatel (Město Třebíč)
Číslo bankovního účtu: KB 86-3605170217/0100 - č. účtu Městského kulturního 

střediska
ČNB 94-716711/0710 - č. účtu zřizovatele (Město Třebíč)

Způsob vedení účetnictví:
(nehodíelse škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

Plátce DPH: (ANO/NE) ANO
Osoba oprávněná jednat
jménem společnosti:
idle obchodního rejstříku)

Bc. Jaromíra Hanáčková, ředitelka

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od sídla)
Telefon: 725 491 500
Email: j.hanackova@mkstrebic.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti pflloženy)

Příloha č. 1.: Zřizovací listina (dodatek č. 9. a č. 12.)

Příloha č. 2.: Výpis z registru ekonomických subjektů 

Příloha č. 3.: Jmenování ředitelky
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i CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a orlímu

I Výdaje
Příjmy

Honoráře, odměny účinkujícím: 460.000,- Vlastní zdroje žadatele: 842.000,-
Propagace: 75,000,- Dotace - Kraj Vysočina: 50.000,-
Náklady na reprezentaci: 45.000,-
Technické zajištěni akce: 270.000,-
Ostraha: 6.000,-
Pronájem (nádvoří zámku.baziiíky): 30.000,-
Poplatky OSA: 6.000-

Výdaje celkem: 892.000,-

2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina

Konkretizace části akce, na kterou ie dotace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštěni
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,...... )

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobni 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

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

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

Název aktivity (výdaje): pódium, osvětlení, 
ozvučení
Výše výdaje: 270.000,- Kč
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z doteče cd Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu čl vlče položek uznatelných nákladů, a to 
v jejích plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pň vyúčtováni prokázat.

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

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

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

270.000,- Kč
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3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
18,52 % 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 (zceía nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
SDonzorinou...

220.000,- Kč

5.

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

81,48 % 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).
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 ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci________________________________________________________________

Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnicích, jaká je jejich 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.)_____________

Cilovým publikem festivalu jsou především milovníci klasické hudby všech věkových kategorií, 
studenti oborů vážné hudby, senioři. Festivalová dramaturgie cíli i na širokou veřejnost. V 
přelomovém roce 2019 se uskutečnily 3 festivalové koncerty, dva v Třebíči s celkovou účastí 
cca 700 osob a závěrečný koncert v Moravských Budějovicích.

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodni apod.)_____________________
Vzhledem k účasti špičkových, světově proslulých interpretů a k místu konání - památce 
UNESCO - je dopad akce mezinárodní.

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod,?) __________
Festival přimo navazuje na dlouholetý úspěšný festival Václav Hudeček a jeho hosté, 
pořádaný od roku 2008 v Moravských Budějovicích.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)__________________
Přednáška a beseda známého psychiatra a vysokoškolského profesora MUDr. Cyrila Hoschia 
na téma jeho publikační činnosti.

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízeji - např. na propagačních materiálech spojených s akcí. plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci.) __________ ________ ___ _____ ___
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Logo Kraje Vysočina na bannerech, billboardech, plakátech, pozvánkách a programové 
brožuře festivalu. Volný vstup představitelů Kraje Vysočina na festivalové koncerty, účast 
představitelů na následných společenských setkáních. Propagační tiskoviny Kraje Vysočina 
k dispozici pro účastníky festivalu. Uvedení logotypu Kraje Vysočina na webových stránkách 
Městského kulturního střediska www.mkstrebic.cz.

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?) _____________________
Rozpočet akce nepředpokládá generování zisku, výtěžek ze vstupného bude použit na úhradu 
nákladů.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:

V Třebíči dne 24. 9. 2019
If MSCS TŘEBÍČ

Mřsr'SKt KUU UKNÍ SI ítl tJIStt) 1ŘIBÍČ 
Karlovo nám. 47, 674 01 1 icbíCr' 
Tel,: 560 ĎlOtíJá ,
IČO; CTAiO6556fr

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

5

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu oře minimis

Obchodní jméno! Jméno 
žadatele Městské kulturní středisko Třebíč

Sídlo / Adresa žadatele Karlovo nám. 58/47, 674 01 Třebíč

IČO / Datum narozeni 440 65 566

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

^ kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek............................... , konec.............................. ).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu__________

Žadatel o podporu se považuje za propojený1 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
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, řídicího 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 ustanoveni 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.

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 zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuji osobv 
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 pozdějších 
předpisů. ______________________________________________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

[x] není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ Je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ŮOHS.
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

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

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení 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

3 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením 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:

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 
poskytnutí 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

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve zněnf pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
3 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné drive poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č. 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 znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu 24. 9. 2019

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Bc, Jaromíra Hanáčková
Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

"MKS TŘEBÍČ
MřsTS^KuVii/kMMi<i u(v;orřtř3ÍČ 
Karlovo-ttámájZ, .(<74 Ot.Tfchfč 
Tel.: SMÁÚfm
IČO: 440 t>ŠTr.fV-m:: CZ44065566

7 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.

3



Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář pro právnické osobv mimo obce
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, plsm. f) 1.

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizaci kraie dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů kprávní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde must být povinně statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková organizace kraie doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce ředitele/ředitelky.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst 3, písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořadové
číslo

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

1 00290629 Město Třebíč
2

3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
osoba podíl)

1 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

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

(např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

j>3 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Bc. Jaromíra Hanáčková

gf MKS TŘEBÍČ
Ku: lovu núm
Tel.: ÍÍ6B blOOVT ___
IČO: 440 í,f. r>(>0. IJIČ- r/440f>5.%6



Dodatek č. 9

kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „KVIZ - 
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč“, se sídlem Karlovo nám. 47, 

674 01 Třebíč, ze dne 19.6.1992, ve znění jejích dodatků

1. Ve smyslu ust. § 35 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust § 27 - § 37 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo 
zastupitelstvo Města Třebíče svým usnesením č. 12 ze dne 18. 12. 2003 s účinností 
od 1. 1. 2004 o vydám tohoto úplného zněm zřizovací listiny příspěvkové organizace 
,1CVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč" se sídlem Karlovo nám. 47, 
674 01 Třebíč, IČ 44065566, ze dne 19.6.1992, ve zněni jejích dodatků:

MĚSTO TŘEBÍČ

Zřizovací listina příspěvkové organizace KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení Třebíč, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 47,674 01 Třebíč

Městské zastupitelstvo města Třebíče v souladu s ustanoveními § 67 odst. 1, § 36 zákona 
č. 367/1990 Sb. a § 31 zákona č. 576/1990 Sb. schválilo s účinnosti ke dni 19. 6. 1992 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací zařízeni města Třebíče 
ve zněni změn a doplňků, která ve znění jejích následujících dodatků, především dodatku č. 8, 
kdy zřizovací listina byla změněna v souladu s ust. § 27 - § 37 zákona é. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněm pozdějších předpisů, na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města Třebíče 6.12 ze dne 18. 12.2003, zni:

Zřizovatel:

I.
Město Třebíč 
Karlovo nám. 55 
674 01 Třebíč 
okres Třebíč 
IČ:00290629

II.

Název příspěvkové organizace: 

Sídlo příspěvkové organizace:

KVIZ Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč

Karlovo nám. 47 
674 01 Třebíč 
okres Třebíč 
IČ:44065566

1

in.

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti příspěvkové
organizace

1. Hlavní účel příspěvkové organizace:

KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízeni Třebíč plní tyto základní činnosti:
a) vyvíjí kulturní, organizátoiskou, vzdělávací, informační a propagační činnost
b) poskytuje kulturní služby
c) podporuje kulturní tradice regionu
d) podněcuje kulturní výchovu dětí a mládeže
e) uspokojuje potřeby občanů v celém spektru uměleckých oblastí

2. Odpovídající předmět činnosti:

a) pořádá koncerty, divadelní a filmová představení, výstavy a jiné umělecké akce .
b) organizuje přednášky o umění, besedy s umělci, zájezdy na kulturní akce, přehlídky apod.
c) pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost
d) zprostředkovává vzdělávací a přednáškovou činnost
e) pořádá a umožňuje pořádat akce společenské zábavy
f) provozuje činnost městského informačního a turistického centra
g) provozuje víceúčelové kulturní zařízení
h) komplexně zajišťuje provoz, programováni, ekonomické zabezpečení a údržbu 
technického zařízení stálých kin na území města Třebíče
ch) dle pokynů zřizovatele komplexně zajišťuje vydáváni a distribuci periodika města 
Třebíče včetně související informační, propagační a další činnosti
i) provádí depozitní činnost - shromažďuje a uchovává umělecká díla a předměty.

IV.

Statutární orgán příspěvkové organizace, vystupování jménem organizace

4.1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 
města Třebíče, která plní vůči příspěvkové organizaci úkoly zřizovatele. Ředitel je 
zaměstnancem této příspěvkové organizace.

4.2. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, řídí ji a je oprávněn 
jednat ve věcech za organizaci a jménem organizace a v písemném styku tak, že kuvedení 
názvu, sídla, IČ organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen sc řídit touto 
zřizovací listinou, včetně pravidel hospodaření a příslušnou plamou právní úpravou.

4.3. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterému svěří část 
svých kompetencí a určí rozsah zastupování k zabezpečení provozu příspěvkové organizace 
v nepřítomnosti ředitele. Tento zástupce ředitele příspěvkové organizace není oprávněn 
vystupovat místo ředitele jako statutárního zástupce.
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Odpovědnost ředitele za řízení organizace a za hospodaření s majetkem vůči zřizovateli je 
nepřenosná.

4.4. Ředitel je .povinen .zajistit a předložit zřizovateli vnitřní směrnice; týkající se účtování 
příspěvkové organizace v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

V.

Vymezení majetku pro příspěvkovou organizaci

5.1. Příspěvková organizace hospodaří dle příslušných platných předpisů s majetkem, který ji 
zřizovatel předal do správy k jejímu hospodářskému využití (svěřený majetek).

5.2. Příspěvková organizace spravuje tyto objekty na území města Třebíče:
- „Národní dům“ Karlovo nám. 47
- „Malovaný dům" Karlovo nám. 53
- MKS Modřínová ul. 595
- MKS Fórum Masarykovo nám. 12
- Hvězdárna ui. Švabinského
- Kulturní dům B Masarykovo nám. v Třebíči
- kino Moravia Smrtelná čp. 384
- prostory kina Pasáž
- budova synagogy na st. 176 k.ú. Podklášteří čp. 132
- věž sv. Martina na st. 1/2 k.ú. Třebíč čp. 114
- část stavby víceúčelového kulturního zařízeni na st. 6495 k.ú. Třebíč, Masarykovo nám., 
kde se jedná o tyto části:

a) 1.NP - 2x zádyeří, vstupní vestibul, 2x pokladna, kancelář - vrátnice, schodišťová liala, 
hlavní schodiště, sklad, osobni výtah, 2x dílna, 2x sociální zařízeni zaměstnanců, chodba 
(č.m. 101 -128)
b) 2.NP - schodišťová hala, hlavní schodiště, výtah, sociální zařízeni pro návštěvníky, 
sociální zařízení bezbariérové, 2x úklidová komora, 2x šatna a sociální zařízení pro 
účinkující, chodba, denní místnost a sociální zařízení šatnářky, terasa, zádveří, místnost 
lékaře první pomoci a soc. zařízeni vč. skladu, šatnový vestibul, šatna návštěvníků (č.m. 201 - 
234)
c) 3.NP - schodišťová hala, hlavní schodiště, výtah, úklidová komora, klubovna, chodba, 
sociální zařízeni návštěvníků, foyer, lcuřáma (č.m. 301 - 317)
d) 4.NP - vylez na střechu, strojovna výtahu, střecha (č.m. 401 - 403).
- další nemovitý majetek na základě samostatných smluv o výpůjčce.

5.3. Pokud jde o svěřený nemovitý majetek, tento byl zřizovatelem předán do bezplatného 
užívám (zapůjčen) příspěvkové organizaci, která s nim hospodaří v souladu s přílohou č. 1. 
zřizovací listiny.
Pokud jde o svěřený movitý majetek, tento byl zřizovatelem bezúplatně převeden (darován) 
příspěvkové organizaci, která s ním hospodaří v souladu s přílohou č.l zřizovací listiny.

5.4. Po dobu trváni příspěvkové organizace jí může zřizovatel darovat další movitý majetek 
formou darovací smlouvy nebo zapůjčit další nemovitý majetek formou smlouvy o výpůjčce, 
v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů.
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Movitý majetek, který příspěvková organizace po dobu své existence pořídí z příspěvků 
zřizovatele, případně z dotací státu, z prostředků vzniklých vlastní činností nebo dary jí 
věnovanými třetími osobami, sestávají jejím majetkem.
V případě rozhodnuti zřizovatele o zrušeni příspěvkové- organizace přechází veškerý majetek 
organizace, včetně veškerých práv a závazků této organizace na zřizovatele ke dni zániku 
této příspěvkové organizace.

VI.

Vymezení majetkových práv

6.1. Majetková práva k majetku předanému příspěvkové organizaci do správy jsou 
specifikována v příloze č. 1 „Pravidla hospodařeni příspěvkové organizace KVIZ - Kulturní, 
vzdělávací a informační zařízeni Třebíč se svěřeným majetkem města Třebíče".
Příspěvková organizace jako samostatná účetní jednotka hospodaří podle vlastního rozpočtu 
s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými 
z rozpočtu zřizovatele, dále s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických 
a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, a to v Souladu 
s obecně platnými právními předpisy, k zabezpečení hlavního účelu, k němuž byla zřízena. 
Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve 
prospěch své hlavní činnosti.

6.2. Hospodaření příspěvkové organizace, finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací se řídí platnou právní úpravou, především zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně ve znění předpisů jej 
nahrazujících.

VIL

Doplňková činnost

7.1. V souladu s příslušnými právními předpisy (mimo jiné zákonem č. 250/2000Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) zřizovatel 
povoluje doplňkovou činnost navazujíc! na hlavní účel příspěvkové organizace.

7.2. Příspěvková organizace je oprávněna vyvíjet činnost:
a) obchodní
b) hostinskou činnost včetně ubytovacích služeb
c) činnost agentážní
d) reklamní činnost a marketing
e) vydavatelské a nakladatelské činnosti
f) reprografické práce
g) vydáváni neperiodického tisku
h) výroba a prodej nenabraných nosičů

7.3. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně.
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vhl

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

Příspěvková organizace j e zřízena na dobu neurčitou.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud se stane konkrétní ustanovení této zřizovací listiny neplatným, nezakládá toto 
neplatnost celé zřizovací listiny, zřizovatel se bude řídit platnou právní úpravou a v mezích 
svých možností nahradí takové ustanovení novým, v souladu se zákonem a ve smyslu 
původní úpravy.
2. Neni-li konkrétní věc touto zřizovací listinou upravena, bude se řešit dle platné právní 
úpravy, především dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vězněm pozdějších předpisů.11
3. Přílohou č. 1 zřizovací listiny jsou „Pravidla hospodaření příspěvkové organizace KVIZ - 
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč se svěřeným majetkem města Třebíče11.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1.2004.

Přílohou tohoto dodatku zřizovací listiny je příloha č. 1 zřizovací listiny - „Pravidla 
hospodařeni příspěvkové organizace KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení 
Třebíč se svěřeným majetkem města Třebíče11. V

V Třebíči 18. 12. 2003
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MĚSTO TŘEBÍČ

Dodatek č. 12

ke zřizovací listině příspěvkové organizace „KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení Třebíč11, se sídlem Karlovo nám. 47,674 01 Třebíč, IČ 44065566

V souladu s ustanoveními § 27 - 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a dle ustanovení § 35 odst 2 a § 84 odst 2 pís. d) zákona, č: 128/2000 
Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo zastupitelstvo města Třebíče na 
svém zasedám dne 20. 9. 2007 a 5. 10. 2007 usnesením č. ZM - 07 - 2007 - 16 o změně 
zřizovací listiny příspěvkové organizace „KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení 
Třebíč11 se sídlem Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, IČ 44065566 (dále jen „příspěvková 
organizace11), ve znění jejích Dodatků č. 1 - 11, a schválilo její Dodatek č. 12 tohoto znění:

• ••■ I.

Zřizovací listina příspěvkové organizace se mění takto:

■ 1. V článku H. v bodu „Název příspěvkové organizace" se text: „KVIZ-Kulturní, vzdělávací 
a informační zařízení Třebíč11 nahrazu je tímto textem: „Městské kulturní středisko Třebíč".

2. V celém textu zřizovací listiny se text: „KVIZ-Kultumí, vzdělávací a informační zařízení 
Třebíč" nahrazuje tímto textem: „ Městské kulturní středisko Třebíč".

3. V článku m se dosavadní text celého tohoto článku nahrazuje tímto textem:

„ Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti příspěvkové
organizace

1. Hlavní účel příspěvkové organizace:

Městské kulturní středisko Třebíč plní tyto základní činnosti:
a) vyvíjí kulturní, organizátorskou, informační a propagační činnost,
b) poskytuje kulturní služby,
c) podporuje kulturní tradice regionu,
d) podněcuje kulturní výchovu dětí a mládeže,
e) uspokojuje potireby občanů v celém spektru uměleckých oblastí,
f) poskytuje informačnřturistickou službu pro turisty a návštěvníky města Třebíče a okolí.

2. Odpovídající předmět činnosti:

a) pořádá koncerty, divadelní a filmová představeni, výstavy a jiné umělecké akce,
b) organizuje přednášky o umění, besedy s umělci, zájezdy na kulturní akce, přehlídky apod.,
c) zprostředkovává vzdělávací a přednáškovou činnost,
d) pořádá, a umožňuje pořádat akce společenské zábavy,
e) provozuje činnost městských informačních a turistických center,
f) provozuje víceúčelové kulturní zařízení,
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g) komplexně zajišťuje provoz, programování, ekonomické zabezpečení a údržbu technického 
zařízení stálých kán na území města Třebíče, jejichž zřizovatelem je Město Třebíč,
h) dle pokynů zřizovatele komplexně zajišťuje vydávání a distribuci periodika města včetně 
související informační, propagační a další činnosti,
ch) dle pokynů zřizovatele zajišťuje propagační materiály,
i) provádí depozitní činnost - shromažďuje a uchovává umělecká díla a předměty,
j) provozuje destinačni kancelář.'*

4. V článku V. odstavci 5.2 se vypouští tento text:
Kulturní dům B Masarykovo nám. 1323“ 
kino Moravia Smrtelná ul. 389“ 
prostory kina Pasáž Masarykovo nám. 1323“

„ - část stavby víceúčelového kulturního zařízení na st 6495 k.ú. Třebíč, Masarykovo nám. 
1323, kde se jedná o tyto části: , .

• a)' 1. NP - 2x zádveří, vstupní vestibul, 2x pokladna, kancelář - vrátnice, schodišťová hala, 
hlavní schodiště, sklad, osobní výtah, 2x dílna, 2x sociální zařízení.zaměstnanců, chodba 
(čjn. 101 -128)
b) 2. NP - schodišťová hala, hlavní schodiště, výtah, sociální zařízení pro návštěvníky, 
sociální zařízení bezbariérové, 2x úklidová komora, 2x šatna a sociální zařízení pro 
účinkující, chodba, denní místnost a sociální zařízení šatnářky, terasa, zádveří, místnost 
lékaře první pomoci a soc. zařízení vč. Skladu, šatnový vestibul, šatna návštěvníků, (čm. 201 
-234)
c) 3. NP - schodišťová hala, hlavní schodiště, výtah, úklidová ■ komora,- klubovna, 
chodba,sociální zařízení návštěvníků, foyer, kuřáma(č.m. 301 -317)
d) 4. NP - vylez na střechu, strojovna výtahu, střecha (čjm. 401 - 403).“

n.
1. Tento Dodatek č. 12 je nedílnou součástí výše uvedené zřizovací listiny.
2. Tento Dodatek č. 12 ke zřizovací listině je účinný od 1. 1.2008:
3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn v platnosti.

V Třebíči dne 15.10.2007 

Zřizovatel: Město Třebíč

<L
Miloš Mašek 
místostarosta

Ing. Ivo Uber 
staťosta
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Geslúřac! VJihlavédne 18.04.2011
Č.j.: 1/2011-7114
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Naše značka: 153/2011-7114 
stav ke dni: 18.04.2011

Identifikace ekonomického subjektu:
Identifikační číslo (IČO):
Obchodní jméno:
Jméno fyzické osoby:

Adresa sídla / místa podnikáni:

Okres:

Obec s rozšířenou působnosti:
Obec s pověřeným obecním úřadem:

44065566
Městské kulturní středisko Třebíč

KARLOVO NÁM. 47 
Vnitřní Město 
67401 Třebíč 

CZ0634 - Třebíč 

6113 Třebíč
61133 Třebíč

Základní charakteristiky:

Právní forma:
Datum vzniku:
Stav:

Datum zániku:
Činnosti dle CZ-NACE:

331 Příspěvková organizace
26.03.1992
1 Subjekt bez omezeni v činnosti

932900 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
799090 Ostatní rezervační a související činnosti j. n. 
900400 Provozování kulturních zařízení 
749000 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti], n. 
181200 Tisk ostatní, kromě novin

ČSD neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikáni 
právnickými či fyzickými osobami orgánům, které přidělily IČO nebo prodlením při předávání dokladů 
z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Za tuto informací účtujeme 60,- Kč + poštovné. Nejsme plátci DPH. Úhradu proveďte přiloženou 
složenkou nebo na číslo našeho účtu: 19-2923-001/0710, var. symbol 29.

Vyhotovil: 
Číslo odboru: 
Telefon:

Hana Vencálková 
7114 
/ -fffp

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Oddělení regionálních analýz 

a informačních služeb 
Ke Skalce 30 

586 01 Jihlava ,7,
IČO: 00025593 /Uu.cn (Un.l



MĚSTO TŘEBÍČ

CERTIFICATE NO. 31708

Karlovo nám. 104/55,674 01 Třebíč, adresa pro doručeni písemnosti: Masarykovo nám. 116/6,674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠEZN.; OŠK 34/2011-116/11/JiP

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Ing, Jindnška Pánkova 
568 696 165 
j.pankova@trebic.cz

r "i
Vážená pani 
Bc. Jaromíra Hanáčková 
L Pokorného 29/42 
674 01 TŘEBfČ

J
DATUM: 03.01.2011

Rozhodnuti o jmenování do funkce

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě výsledků výběrového řízení Vás Rada města Třebíče 
usnesením č. RM-05-2010-09 ze dne 30.12.2010

jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Třebíč, 
se sídlem Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, 

s účinnosti od 01.01.2011 na dobu neurčitou.

Plat Vám bude přiznán v souladu s nařízením vlády £. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Hodiny oro styk s veřejností
Pondělí 08:00- 11:33; 12:30 - 17:00 hod.-úřední den 
Úterý 08:00- 11:30; 12:30-14:00 hod.

Středa 08:00 - 11:30; 12:30 - 17;00 hod. - úřední den 
Čtvrtek 08:00- 11:30, 12:30- 14:00 hod.

Pálek 08.00 - 11.30, t2:30 - 14:00 hod.

.12
Bankovní spojeni: Tel.: 568 896 111 epodatQlna@lrcbic.cz

Komerční banka. a. Třebíč Fax: S68 847 155 www.trebic.cz

Č. ů.: 329-711/0100 IČ: 002 90 629


