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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 zákoník11)
/ 7 <9,(ID 003029.0002) / c <

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený;
k podpisu smlouvy pověřen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj1')

a

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje 
Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
4050004999/6800

ARCO DIVA management s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce")

Urešova 1266/2, 148 00 Praha 4 
25655094
Prof. PhDr. Jiří Štilec CSc, jednatelem 
Fio banka, a.s.
2100540089/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na krytí nákladů souvisejících s realizací akce „Nahrávka hobojových 
koncertů a dvojkoncertu Pavla Vranického (1756 - 1808), rodáka z Nové Říše“, 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: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce
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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 dotací do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 38 000 Kč (slovy: třicet osm tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné 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 55 000 Kč
Výše dotace v Kč 38 000 Kč
Výše dotace v % 69 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 17 000 Kč
Podíl Příjemce v % 31 % z celkových nákladů na akci

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v ČI. 5 odst. 
1 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové uznatelné náklady nižší než poskytnutá dotace uvedená 
v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit peněžní prostředky odpovídající 
rozdílu mezi poskytnutou dotací a skutečnými celkovými uznatelnými náklady na účet 
Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne předložení 
závěrečné zprávy uvedené v ČI. 8 písm, f) této smlouvy.

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 s dotacemi z grantových programů Fondu Vysočiny čí dalších 
dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI.
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.12. 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od
1.8. 2021 do 31.12. 2021.

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 31.12. 2021.

4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových uznatelných nákladů 
akce, jsou:

c) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
d) alkohol a tabákové výrobky,
e) věcné dary a ceny,
f) dotace a finanční dary,
g) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků 
na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

h) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
i) náklady na úhradu úvěrů a půjček,
j) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
k) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

ksíti, poštovné, balné, bankovní poplatky, ...),
l) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
m) náklady na publicitu Kraje,
n) náklady na právní spory
o) náklady na pohoštění.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na podklady pro obal (fotografie, text, překlady, grafické zpracování),
b) náklady na výrobu, lisování.

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 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) poskytnout Kraji zdarma 300 ks CD vydaných v rámci realizace akce, a to v termínu 

do 31. 1.2022,
d) vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví"), a zajistit řádné a oddělené sledování dotace poskytnuté na akci a 
celkových uznatelných nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem,
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střediskem, činností apod.)- 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 v daňové evidenci sledovány 
odděleně 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 uznatelné náklady akce (faktury, výdajové 
pokladní doklady, apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 003029.0002“,

e) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na 
vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a 
osobní náklady touto smlouvou definovány jako neuznatelné). 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 daní 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,

f) prokázat úhradu celkových uznatelných nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
výdajovými pokladními doklady,

g) doručit Kraji do 31. 1. 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude 
obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizací publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných 

nákladů akce a jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této 
smlouvy,

h) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady akce (faktury, 

výdajové pokladní doklady, apod.), jejich úhradu a zaúčtování
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

j) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidaci.

ČI. 9
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 „kontrola1 11).
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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 ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
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) Booklet CD bude obsahovat dvoustranu s fotografií a textem obsahujícím vztah 
Vranického k Vysočině (inspirace Vysočinou). Návrh textu zašle Příjemce Kraji 
k odsouhlasení.

3) Na zadní straně bookletu i na inlay CD Příjemce uvede logo Kraje Vysočina.

4) Příjemce předloží návrh a způsob použití a umístění loga Kraje Vysočina ke schválení 
Kraji (kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Rázl - razl.o@kr-vvsocina.cz).

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
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.

ČI. 13
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) 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.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost die této smlouvy je ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260, 
e-mail: TymovaJ@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny 
ČI. 1 a Cl, 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených 
v ČI. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy.

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 3. 3. 2021

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 
30. 03. 2021 usnesením č. 0594/10/2021/RK. V

V Jihlavě dne

Mgr. Roman Fabeš 
členy rady kraje

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

1. Základní informace

Název akce: i Nahrávka hobojových koncertů a dvojkoncertu Pavfa
Vraníckého (1766-1808), rodáka z Nové Říše

Mfsto konáni akce: Klášter Nová Říše
TeHní nkonání ai^í

8.-12. 2021
www.arcodiva.cz

Bližší popiš: akce; ,3#:
pilpvé publikům, dopad akóe; tradice

návaznost ;ija: 
apod, ■ yK'

frčel, na který žadatel chce 1
dotaci použít: ^

Nahrávka a vydání CD

KRAJ VYSOČINA li*
DORUČENO OSOBNĚ

“l° - 3 -03- 2021
Počttlhfrt

Či' / PoCapflk*

KUJIP81F1I355

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

Tvorba Pavle Vranického, rodáka z Nové Říše na 
Českomoravské Vysočině patří svým rozsahem i 
významem k velmi důležitým součástem České hudební 
historie a je důležitou součástí okruhu vídeňského 
klasicismu. Zatímco některá díla tohoto autora jsou 
relativně Často prováděna (především publikované 
symfonie - např. Symfonie c moll., op. 31 „Na oslavit míru 
s Francií"), řada dalších děl (opery, sinsgspiely, balety, 
koncerty a další) včetně symfonických dosud nebyla 
v moderní podobě aní publikována, ani vydána na 
nahrávkách. Tuto tvorbu se snaží v Českých í evropských 
archivech vyhledávat v rámci projektu Češi ve Vídni ve 
spolupráci se švédským badatelem Danielem 
Bemhardssonem a společností Wranítzky project a dalšími 
muzikology společnost ArcoDiva. Smyslem je pátrat 
v českých i evropských archivech po dosud nevydaných 
skladbách, připravit jejich moderní praktické edice, 
provádět je, nahrávat a propagovat. Ukazuje to nejen na 
poněkud širší podobu vídeňského klasicismu, dnes často 
zužovaného na trojhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven, ale i 
na to, jak se rodila česká hudební tradice na konci 
osmnáctého století, Z tvorby Pavla Vranického je 
připravena nahrávka jeho tří skladeb, jejichž jednotícím 
elementem je koncertantní hoboj. V případě třívětého 
Koncertu pro hoboj a orchestr (i. Allegro moderate), U. 
Adagio, III. Rondeau) zkomponováno pravděpodobně pro 
Iirabčte Johanna Nepomuka Esterházyho de Galantha, 
amatérského hobojistn, v jehož dvorním orchestru zastával 
Vranický post kapelníka, proběhlo již v rámci festivalu 
Hudba tisíců v září 2020 jeho provedení se sólistou 
Vilémem Veverkou a orchestrem Wranítzky Kapelle. 
Provedení, které je k dispozici i tia live videozáznamu, 
potvrdilo vysoké kvality tohoto díla, jeho životnost a 
schopnost konkurovat další koncertantní tvorbě pro hoboj 
a orchestr. Díky tomuto provedení vznikla i projekt 
natočení všech děl Pavla Vranického pro hoboj a orchestr 
s vynikajícím sólistou Vilémem Veverkou a orchestrem 
Wranítzky Kapelle, který se od roku 2019 začal 
specializovat na tvorbu klasicismu. Dalšími skladbami pro 
připravovanou naluávku je dvouvětá Koncertantní 
symfonie C dur, op, 39 (I. Allegro, II. Rondo) s virtuózně 
koncipovanými party hoboje i flétny a Šest divertiment 
pro hoboj, dechy a smyčce. Nahrávka koncertantní tvorby 
pro hoboj Pavla Vranického se uskuteční v autentickém 
prostoru, v němž Pavel Vranický získal základy svého 
hudebního vzdělání - v barokním sále premonstrátského 
kláštera Nová Říše. Výsledná nahrávka všech skladeb 
Pavla Vranického v stylově čisté interpretaci Viléma 
Veverky a Jana Ostrého bude zajímavým dokladem 
koncertantní tvorby svého autora i svědectvím Vranického 
kompozičního mistrovství.
Na tento projekt byla podána žádost o podporu MK ČR ve 
výši 127 000 Kč, vydané kompaktní disky budou 
v dohodnuíé výší cca 300 ks spolu s propagačním textem a 
dalšími nástroji poskytnuty Kraji Vysočina.
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V’■y->'11 v ii!*í‘' \\-.::>:ij};i *•' '/v':; *■ ; Identifikace žadatelé
;N^e^^bj^úíáíe^egl$tftí^s‘;'' ARCO DIVA manaaement s.r.o.

Urešova 1266/2.148 00 Praha 4
25655094
s.r.o.

Šanli^nEúsi^yfc-í i;;.;v.::’í\ ..-^r y-t ^
Fio banka, a.s.
2100540089/2010

Ž(^plí=\róděríÍ; 
mhódlči&é škrlriété): >

1, Podvojné účetnictví

»ÍÍÍÍWliBil@íiS ano
Prof. PhDr. Jiří Štifec CSc, íednatel

ídlé bbcbodňlfo feistřfku) i ->-^.:.
Kbritaktní ádrěsa: Jaromírova 54. 128 00 Praha 2

-! fDÍ>!ítí^S&’ 1 fŠfáíí' 5Ídfá); fýH ř' í
777687797
HstilecťaSa rcodíva.cz

k žádosti přiloženy) ,; ■■. Yžv-- ■'■

Kopie dokladu o právní subjektivitě

CELKOVÝ rozpočet akce: Položková rozvaha vvdáiů a přHmů

Výdaje Příjmy

Umělecké honoráře 80.000
Aparatura, zvukový mistr 30.000
Výroba masteru 20.000
Hudební režie 20,000
Podklady pro obal 28.000
Notový materiál 30.000
Výroba obalů a lisováni 27.000
Režijní náklady 109.000

344.000

Dotace Ministerstvo kultury 127.000
Prodej a druhotné užiti 52.000
Vlastni finanční vklad žadatele 127.000

306.000

3
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2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraíe Vysočina
Konkretizace částiakce.na Kterou ]e dotace požadována

Název aktivity (výdaje) výše výdajeVýčet NEUZNATELNYCH nákladu:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti dotace.

* mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

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

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

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

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v hodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu Či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich pfné výší. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtováni prokázat.

Podklady pro obal 28.000
{fotografie, text, překlady, grafické zpracování)

Výroba, lisováni 27.000

.v ■

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč .......38.000........ ..........Kč

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

..55.000.................Kč

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

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

4.

Podíl víastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zce)a 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, 
sponzoringu...

17.000................Kč

5.

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

..31.......... % z celkových nákladů na aktivity,
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce {tj, řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).

4
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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 proším,; kolik osob akce oslovt/pslovlía? V- předchozích. réčnfčicHj jaká |e jejich 
;sVriii ň^ii oř; ciíliLíňaláděíZí roSiňý- kdétrnt-séňiófli; muB. ŽehfeširbKávěTeiflost, minorltfe áRoHjAVA ÍA'^r

Vydaný kompaktní disk Hobojové koncerty Pavla Vranického ve špičkové interpretaci Viléma 
Veverky, Jana Ostrého a Wranítzky Kapelle bude jednak sloužit jako propagační předmět 
potřebám Kraje Vysočina, dále bude díky celosvětové distribuci společností Naxos propagovat 
dílo rodáka z Vysočiny ve světové premiéře v globálním rozměru a přispěje tím nejen 
k rozšíření znalostí o tomto současníkovi Mozarta, ale i k propagaci regionu Vysočina.

Dopad akčé (akce má např. dopad lokální, regionální, ceiostátnl, mezihárodní apod.) -A.AAA-■■■ 5? -■ AA/AA
Celkový dopad akce je mezinárodní.

;ŤiťÍBjc&iáÍtc'ě' ^
Natočení kompaktního disku Pavla Vranického souvisí s festivalem Hudba tisíců, kde již řadu 
let existuje snaha zviditelnit a zdůraznit tvorbu skladatelů, kteří se narodili na území Vysočiny 
(kromě zmíněného Pavla a Antonína Vranického í Jan Václav Stamic, František Kramář a 
Vítězslav Novák) a navazuje na projekt Češi ve Vídni, který od roku 2013 mapuje a nahrává 
skladby českých tvůrců osmnáctého století působících ve Vídni (Koželuh, Vranický, Kramář a 
další).

Doprovodný program akce* resp. návaznost ná jiné akce (pokud existúie)
Natáčeni je navázáno na festival Hudba tisíců, je snahou předvést část nahrávky na veřejné 
generální zkoušce v Nové ŘÍŠÍ.

; íl*? álibTjí;© n^i; pirp tl h WpjÉáiL! Íja ký: f; gr pstóř p>ó 1 V:-;;
prdpagadkíáje Vystájna organizátoři nabízejí -nápř; na

Vydavatelství poskytne Kraji Vysočina prostor v rámci tiskové výbavy vydávaného CD 
v rozsahu dle dohody a požadavků KV. Poskytne Kraji Vysočina vydané kompaktní disky 
v dohodnutém počtu cca 300 ks, případně více pro účely propagace

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zísKÍ použit?}, A,A ■ A -AuÍA;
Akce vzhledem k celkovým nákladům nepatří k ziskovým projektům, má kulturní charakter a je 
vázána na finanční podporu MK ČR a Kraje Vysočina.

Zde, prosím:uveďte jakékoli. Vaše dalšípoztá . •• .. a- ' A': AA j

V Praze............ .............
.................. //£-,.

pó ^
Jaromírova 54, 128 00 Prató 2 

IČO: 70108673

dne.... bude doplněno

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

plnou moc přiložit}
je třeba

5
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Pokud skutečné náklady na realizací části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročeni z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci Části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní jjodíi kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci __

ÉHWB
Vydaný kompaktní disk Hobojové koncerty Pavla Vranického ve špičkové interpretaci Viléma 
Veverky, Jana Ostrého a Wranitzky Kapelle bude jednak sloužit jako propagační předmět 
potřebám Kraje Vysočina, dále bude diky celosvětové distribuci společností Naxos propagovat 
dílo rodáka z Vysočiny ve světové premiéře v globálním rozměru a přispěje tím nejen 
k rozšíření znalostí o tomto současníkovi Mozarta, ale i k propagaci regionu Vysočina.

Celkový dopad akce je mezinárodní.

Natočení kompaktního disku Pavla Vranického souvisí s festivalem Hudba tisíců, kde již řadu 
let existuje snaha zviditelnit a zdůraznit tvorbu skladatelů, kteří se narodili na území Vysočiny 
(kromě zmíněného Pavla a Antonína Vranického i Jan Václav Stamíc, František Kramář a 
Vítězslav Novák) a navazuje na projekt Češi ve Vídni, který od roku 2013 mapuje a nahrává 
skladby Českých tvůrců osmnáctého století působících ve Vídni (Koželuh, Vranický, Kramář a 
další).

Natáčení je navázáno na festival Hudba tisíců, je snahou předvést Část nahrávky na veřejné 
generální zkoušce v Nové ŘÍŠÍ.

Vydavatelství poskytne Kraji Vysočina prostor v rámci tiskové výbavy vydávaného CD a 
poskytne Kraji Vysočina vydané kompaktní disky v dohodnutém počtu cca 300 ks, případně 
více pro účely propagace

Akce vzhledem k celkovým nákladům nepatři k ziskovým projektům, má kulturní charakter a je 
vázána na finanční podporu MK ČR a Kraje Vysočina.

nebo doplněni. — ’ ~\\

V ...Praze........^^y..

...-'-f-ýř.........
ARCO DIVA

Jaromírova 64, )2fl 00 Praha 2 
I $0^6655094

dne.... 17,2,2021

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