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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 26. 2. 2020 (dále jen „Smlouva")

ID 002902.0003 ^ ^ ^xS. % o

Kraj Vysočina ' -t.
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava *' ' ^
zastoupený; MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č. ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj")

a

ARS / KONCERT, spol. s r.o.
se sídlem: Grohova 126/32, 602 00 Brno - Veveří 
IČO: 00542911
zastoupena: Miroslavem Stehlíkem, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 146742621/0100 
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy a souvisejících ustanovení týkající se 
změny termínu, výše dotace a programu akce.

ČI. 2

A. V ČI. 2 Smlouvy se slova „Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského" nahrazují slovy 
„Hudební festival Petra Dvorského".

B. V ČI. 5 Smlouvy se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 1 a 2, které znějí:

„1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 400 000 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta 
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 1 600 000 Kč
Výše dotace v Kč 1 400 000 Kč
Výše dotace v % 87,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 12,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 200 000 Kč
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C. V ČI. 6 Smlouvy se písmena a) a b) ruší a nahrazují novými písmeny a) a b), které znějí:

,,a) první zálohová platba ve výši 71,5 % celkové výše poskytnuté dotace, tedy 
1 OOO 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude Krajem bezhotovostně 
převedena Příjemci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami a

b) zbylá část dotace ve výši 28,5 %, tedy 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun 
českých), bude Krajem Příjemci bezhotovostně převedena nejpozději do 90ti 
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 a Příjemce je povinen již 
vyplacenou část dotace Kraji vrátit. “

D. V ČI. 7 Smlouvy se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavcem 1, který zní: 

„1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. září 2020 “

E. V ČI. 7 Smlouvy se odstavec 5 ruší a nahrazuje novým odstavcem 5, který zní:

„5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení, stavba pódií v koncertních prostorách);
b) honoráře;
c) tiskové materiály (plakáty, letáky, večerní programy, aj.).“

ČI. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČI. 4

1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to 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.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
19. 5. 2020.
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6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 6. 2020 
usnesením č. 0265/04/2020/ZK.

V Brně dne: 12. C 2ío20 V Jihlavě dne: 12 -07' 2020

•• ARS/KONCERT, spol. s r.o.
za Kraj ;/ ,za Příjemce Grohova 3?

Miroslav Stehlík 602 00 BRNO, CZ MUDr. Jiřf Běhounek
jednatel DIČ: GZ00542911 © hejtman kraje

:

Z< :k:;;VÍ j
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE

K.KAJ ví/YSOCIN

-05" 2020

!CJ-:

Podle § 10a odsl. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žáď.osiLo-posicytnuti-dotace— 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádosť), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotací nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-ii tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i íhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek.
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvoduzastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce:
22.ročnik Hudebního festivalu

Petra Dvorského

Místo konáni akce: Jaroměřice nad Rokytnou, Valeč, Třebič
Termín konání akce: 12.-26. 9. 2020
Webové stránky akce/projektu: www.festlvalDetradvorskeho.cz;www.arskoncert.cz
Bližší popis akce:

Gíiové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce řesp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek, akce 
apod.

Díky rozhodnutí vlády ČR v důsledku zdravotních opatřeni 
způsobené koronavtrem Covid - 19, došlo plošně k 
omezeni hudebních aktivit, které se dotklo i původního 
termínu konání Hudebního festivalu Petra Dvorského 
včetně vystupujících zahraničních umělců. Nový termín 
12. - 26. 9. však neumožňuje z důvodu vlivu podzimního 
počasí realizovat tzv, open koncerty v zámeckém parku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Pořadatel se proto rozhodl 
festivalový program přepracovat tak, aby bylo možné 
veškeré koncerty umístit do vnitřních prostor, které však 
kapacitně neodpovídají prostorám zámeckého parku. 
Nejbližšl sál s kapacitou cca 600 osob se nachází na 
zámku Valeč, kam byly umístěny větší hudební projekty. 
Původní velké koncerty plánované v letošním roce na 
hlavní pódium v Jaroměřicích nad Rokytnou byly 
přesunuty včetně účinkujích na rok 2021. I přeš tento fakt, 
předkládáme posluchačům jak z hlediska interpretačního 
tak i dramaturgického nový, ale velíce kvalitní a hodnotný 
festivalový program - viz příloha.

Veškeré další aspekty konání festivalu zůstávají ideově 
v duchu předcházející! ročníků HF Petra Dvorského, tak 
jak byly uvedeny v původní žádosti.

Očel, na který žadatel chce
dotaci použit:

Technické zabezpečeni - ozvučení, osvětlení; umělecké 
aj. honoráře, propagace

i

Odůvodněni 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 byly 
využity (od Kraje. Vysočina nebo í 
programů EU); zda žadatel, žádal o 
finanční dotaci (pomoc) .od města., (obce) 
a pokud ano, y jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno,, proč. ..

Kupní síla obyvatel Kraje Vysočina a neexistence stálého 
pravidelného hudebního života nás, jako pořadatele, staví 
do velmi obtížné role. Festival je existenčně závislý 
zejména na donátorské oblasti, která je v tuto dobu pádu 
české ekonomiky velmi omezena. Finanční příjem z této 
oblasti se tak stává velmi nestabilní. Jedinou částečnou 
finanční jistotou, se kterou můžeme jako pořadatelé při 
tvorbě dramaturgie (a ta je zcela závislá na ekonomice) 
kalkulovat je trvalý příslib Kraje Vysočina, města 
Jaroměřice nad Rokytnou a NPÚ.
MHF Petra Dvorského byl v loňském roce iniciátorem 
projektu „Hudební odkaz Vysočiny". A proto chce i 
v rámci 22.ročníku na tuto začínající tradici navázat

Žadatel nežádal finanční prostředky z Fondu Vysočina.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

ARS/KONCERT. sool. s r.o.

Sídlo: Grohova 32. 602 00 Brno
ICO: 66542911

Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjekiivitéžadateíe)

Soolečnost s ručením omezeným

Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo bankovního účtu: 146742621/0100

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

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

Miroslav Stehlík, jednatel

Kontaktní adresa:
ípokud se liš! od sídla)
Telefon: 602 753 025
Email: stehlik@arskoncert.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádostí přiloženy)

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů
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Výdaje Příjmy

Viz samostatná příloha Víz samostatná příloha

2. Bližší informace o použití požadované dotace od 1

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet nákladu, liteře Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

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

e náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

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

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

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

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

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a ío 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněně výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtováni prokázat.

Technické zabezpečeni (ozvučení, o světlení, sfavba 
pódií v koncertních prostorách) 500.000, - Kč
Honoráře. 800 000,- Kč
lískové materiály (plakáty, letáky, več.programy, aj.)

300 000,-Kč
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Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 1.400.000,-Kč

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

1,600.000,-Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
87 % 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 vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoríngu...

200.000,- Kč

5.

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

13 % 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 
výší nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

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

3. Bližší informace o akci____________________________________________________________________

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

Viz příloha - Závěrečná zpráva z roku 2019

Dopad akce (akce má např. dopad iokálni, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)

Viz příloha - Závěrečná zpráva z roku 2019

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod.?)

22. ročník Hudebního festivalu Petra Dvorského

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

V současné době je doprovodný program v jednání.
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Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organisátoři nabízejí —např, rta propagačních materiálech spojených s akci, plakátech,
pozvánkách, vstupenkách; reklamních plochách při samotné akcí...) ..............._..........................................
Zadatel/orginizálor se zavazuje propagovat kraj Vysočina stejně jako v minulých letech. Kraj 

Vysočina bude na všech tiskových aj. propagačních materiálech prezentován formulací „ve 
spoluprácí s krajem Vysočina"

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použít?)

Akce v současné době negeneruje zisk

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněni:

v..11)1 dne...
,{‘l 5- ■1

./li.,/

ARS/KONCERT. spot, s r.o.
Grohova 32

/ 602 00 BRNO, CZ
DIČ: CZ005429TÍ ti.)

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

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žilková 57

587 33 Jihlava
e-mail: razi.o@kr-w8ocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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ARS/KONCERT, spol. s r.o, 
Grohova 32 
602 00 Brno

IČO: 00542911 DIČ:CZ005429! 1

Pláaovaný rozpočet Hudebního festivalu 
Petra Dvorského 2020

Nákladové položky 
název
Provozní náklady 
Materiá] - festival 
Honoráře - festival
Tiskové msteňály ___
Pronájem - festival _ _
Ostotní sjuiby - festival
Ubytováni - festival _ _
Ďopravn_osob_- festival
Dohody - festival
Ostat, mat, a fin. mikiady - festival
Jinéncuvedenénákjady^festival __
Služby peněžních ústavů - festivai
Uznatelné náklady celkem

Příj Rt.ové_[)oioí ky 
Kraj Vysočina-dotace 
Smlouvy o reklamě
Ostatní provozní výnosy - vstupné, prodej progr, a katajog 
vklad město Jafoméřie nad Řokytnou 
MIC ČR-granty _
Výnosy k akci celkem 
Výsledek hospodaření

....550 000,00 Kč'

.....SOÓOO.db^Kč
800 000,00 Kč'

21bb oob,ób kč
90 000,60 Kč 

■"'’300*000.00 Kč'
iq ooo.qb kč 

' ~'Š0 OCÍO.OO^Kč 
ísobbo.ob kč
8000Q'00....Kč
88 000,00'"kč

.......2000,00....Kč
i 700 000,00 "kž"

-i 400 000,00 Kč
- soobob.ob 'Ke
- 250 (ibaob"kč
-"200000,00" ke
- 5oobó',bo ''kč" 
-2 700 000,00 Kč
.....0,00....... kč

Miroslav Stehlík

drobný materiál (stužky, šatní lístky, tácky, květiny apod.) 
honoráře umělců včetně srážkové daně
lískové materiály - leták, katalog, pozvánky, plakáty, večemi programy 
pronájem notového materiálu, pronájem koncertních prostor 
technické zabezpečení (osvětlení, ozvučení, stavba pódií v koncertních prostorách) 
ubytování umělců
doprava umělců, pohonné hmoty zapůjčených aut
jiné služby - psaní programových textů, dramaturgie, průvodní slova, dohody aj.smlouvy 
poplatky OSA, bankovní poplatky, fotodokumentace 
reklama akci, veškerá propagace

K>S.
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