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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 zákoník")

ID 003012.0010

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

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

a

MKS Beseda, příspěvková organizace
se sídlem: Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 00091758
zastoupené: Karlem Nechvátalem, ředitelem MKS
bankovní spojení a číslo účtu Města Moravské Budějovice - zřizovatele:
Komerční banka, a.s. č. ú.: 9005-222711/0100
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu kraje v 
souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Moravskobudějovické kulturní léto", 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 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 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 150 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 33,7 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 66,7 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč

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 tabulce v odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 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. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 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).

Strana 2 (celkem 7)



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nej později do 1. září 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 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 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) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře účinkujících umělců.

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.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
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 003012“,

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 25. listopadu 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

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

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

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

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

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)
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(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
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. 2 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
Kontťola

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 Či. 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

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, vstupenkách a dalších materiálech 
souvisejících s akcí,

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce,

c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný
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vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje,

d) prominentní umístění loga Kraje mezi logy partnerů a sponzorů akce na všech 
prezentačních panelech v prostorách konání akce,

e) 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),

f) případná distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce (tiskové materiály si 
Příjemce zajistí z vlastních zdrojů turistického informačního centra MB)

g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),

h) 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 Vysočina1');

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

j) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/krajvysocina 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.

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.
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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

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 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 
12. 8. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 1. 2021 
usnesením č. 0101/03/2021/RK.

V Jihlavě dne

S'
f

........ '

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

V M dne ;1±

0/0 Ok M 
■ 00Q91"

r ‘-‘•v kov i „ ir
od Oc

'< . On017rc;

Karel Nechvátal 
ředitel

(za Příjemce)
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ZADOST O PODPORU AKCE
Podie § 10a odst. 3 zákona 260/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na zákiadě . 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádosf), popřípadě na základě 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-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byto-li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účet, na který žadatel chce dotací nebo návratnou finanční výpomoc použit,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i ihúty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádosti,
í) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
9} seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné mocí i plnou 
moc.

IZáMadniinformace

Název akce: Moravskobudějovické kulturní léto

Místo konání akce: Zámecké nádvoří, MKS Beseda
Termín konání akce: Srpen 2021
Webové stránky akce/projektu: vvww.besedamb.cz
Bližší popis akce:
Citové publikum, dopad, akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost ná jiné akce, výtěžek akce 
apod;

Moravskobudějovické kulturní léto je akce, která je 
pořádána namísto festivalu Václav Hudeček a jeho hosté, 
který probíhal v našem městě 12 let. Festival je ve 
stejném rozsahu, jako býval festival pana Hudečka 
(zhruba 4 velké koncerty). V roce 2019 byl rozdělen do 
dvou srpnových víkendů. Tento festival neotevírá dveře 
pouze vážné hudbě, ale i popové, jazzové a rockové. 
V roce 2019 měl koncert například Vášo Pafejdl, Yolo 
kvartet Beatles ve fraku nebo Filharmonie Gustava 
Mahlera, která se představila hned se dvěma koncerty, 
Koncerty většinou probíhají pod šírým nebem 
v nádherném prostředí moravskobudějovíckého
zámeckého nádvoří. Součásti kulturního léta je také 
tradiční ochutnávka vín Večer s cimbálovou muzikou, 
která probíhá na zámeckém nádvoří a akce Loučení 
s prázdninami, která probíhá v areálu letního kina.

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použit:

Dotace bude využita na honoráře umělců, kteří na akci 
vystoupí.

Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k. 
podáni 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 i 
p;rdgramů: EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výší. v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Jiné dotační tituly z Kraje Vysočina a programů EU nebyly 
využity.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

MKS BESEDA, příspěvková organizace

Sídlo: Purcnerova 62. Moravské Budějovice 676 02
IČO: 00091758
Právní subjektivita žadatele:
(k žádostí přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

příspěvková organizace Založena zřizovací listinou, 
příspěvková organizace ÚSC Moravské Budějovice ze dne 
1.1,1989

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo bankovního účtu: 9005-222711/0100 - bankovní spojení a č.ú. Města 
Moravské Budějovice - zřizovatele

Způsob vedertí účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

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

Karel Nechvátal, ředitel PO

Kontaktní adresa:
(pokud se liši od sídla)

Purcnerova 62. Moravské Budějovice 676 02

Telefon: 725769949
Email: Besedamb.asistentka@,amai!,com.

bssedambSjbesedamb.cz ....._.................



Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

j Kopie zřizovací listiny 

1 Kopie živnostenského listu 

j Kopie statutu MKS Beseda 

i Jmenovací dekret_________

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdale Příjmy

Honoráře účinkujících umělců 
Občerstvení
Ozvučení, těch. zabezpečení 
Propagace
Ostatní služby a material

300.000 Kč 
150.000 Kč 
150.000 Kč 
200.000 Kč 
200.000 Kč

Reklamní plněni, dary 
Kraj Vysočina ~ dotace 
Prodej vstupenek

750,000 Kč
150.000 Kč
100.000 Kč

Příjmy ceikem 1.000,000 Kč
Výdaje celkem 1.000.000 Kč

VÝDAJE = PŘÍJMY
1,000.000 Kc = 1,000.000 Kč

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

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčeí nákladů, které Kra] Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti dotace, 

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

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

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

» náklady (výdaje) na nákup věci 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) výše výdaje
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z osikového rozpočtu v bodě l této žádosti můžete 
vyčlenit jednu čí více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výší. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotací Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pň vyúčtováni prokázat.

Honoráře účinkujících umělců 300 000 Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

i
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

150.000,- Kč

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

300.000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
50 % 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, daty, příjmy z reklamy, 
sponzorínqu...

= 150.000,- Kč

5.

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

50 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zceia nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

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

4



Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj, řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizací 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 osíoví/psiovila v predcnosich ročnicích, jaká je jejich 
struktura - napřiďěii, mládež, rodinysdétrní, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.)

Publikum: Ciiovou skupinu tvoří odborná veřejnost (hudební školy, umělecké a kulturní 
instituce apod,), ale také laická veřejnost, zejména pak obyvatelé Moravských Budějovic, 
Moravskobudějovického míkroregíonu, obyvatelé přilehlých regionů (Třebíčsko, Znojemsko, 
Jihlavsko, Dačicko) a ostatní návštěvnici. Především se jednalo o mládež, rodiny s dětmi, 
ženy, muže, seniory. Festival Václav Hudeček a jeho hosté navštívilo každý rok okolo 3,000 
návštěvníků. Akce Moravskobudějovické kulturní léto je ve stejném rozsahu. Večer 
s cimbálovou muzikou bývá také hojně navštěvována a to okolo 200 návštěvníků a Loučení 
s prázdninami navštíví každý rok okolo 600 návštěvníků.

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodni apod.) _________
Festival Moravskobudějovické kulturní léto si stejně jako festival Václav Hudeček a jeho hosté
klade za cil oživit a prohloubit povědomí o klasické hudbě v moravskobudějovickém regionu, 
ale navíc také hodlá využívat umělců, kteří nejsou spojeni s klasickou hudbou, aby si 
návštěvníci a obyvatelé města Moravské Budějovice vždy v srpnu vybrali kulturu, která je 
právě pro ně.

Městské kulturní středisko v Moravských Budějovicích má poslání poskytovat kulturní služby 
občanům Moravských Budějovic a okolí, a to zvláště v oblastech zájmových činností, zábavy a 
odpočinku, vzdělávání a informaci,

Za účelem prezentace festivalu je připravována rozsáhlá propagační kampaň, která bude 
využívat relevantní prostředky komunikace.

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: MF Dnes, Lidové noviny, Jihlavské listy, 
Třebíčský deník, Znojemsko, Horácké noviny, Jihlavský expres, Noviny Ždárské radnice, 
Noviny jihlavské radnice, Moravskobudéjovický zpravodaj, Rádio Blaník, Český rozhlas 
Region, Hiírádio Vysočina, Moravskobudéjovický infokanál.

Informace formou inzertní reklamy, soutěží v novinách, článcích a spotech o festivalu před 
začátkem i po skončení a stálé označení v mapách akcí v novinách a v rádiích.

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

Již tomu bude 13 let, co jsou občané a návštěvníci Moravských Budějovic zvykli, že v srpnu 
probíhá rozsáhlý festival hudby. Za dobu svého fungování se stal pevnou součásti kulturního 
léta v Moravských Budějovicích. Festival se usídlil v povědomí veřejnosti jako pravidelná a 
tradiční akce, která si získala množství příznivců nejen v samotném městě a okolí, ale i v celé 
České republice a v Rakousku,

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

5

Hosty festivalu v Moravských Budějovicích byla několikrát skupina Čechomor. Město 
navštívila se svým vystoupením rumunská pěvkyně Anda Louise Bogza a muzikálová hvězda 
Marián Vojtko. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout Dashu, Petra Nekorance a další 
sólisty s Filharmonií Hradec Králové a Orchestrem Gustava Broma. Několikrát vystoupila 
například také kapela Spirituál kvintet, Maezi účinkujíc! dále patří Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers, Barocco sempře giovane, Jihočeská komorní filharmonie.

Propagace Jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočinaorganizátoh nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci...) , ■ ........................................ ................
Logo Kraje Vysočina bude uveřejněno na všech propagačních materiálech spojených s akcí - 
program, katalog, vstupenky, plakáty, billboardy, šály vedle pódia, panel u vstupu na všechny 
koncerty.

Bude uveřejněn fakt, že Kraj Vysočina podporuje festival Moravskobudějovické kulturní léto na 
facebooku i na internetových stránkách pořadatele www.besedamb.cz.

Logo Kraje Vysočina v tisku, na reklamních plochách v areálu.

Umístěni propagačních materiálů Kraje Vysočina při vstupech na všechny koncerty.

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, kferá generuje zisk, lak je tento zisk použit?)

Tato akce Regeneruje zisk

Žďe prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:

říiítS Beseda,pfrspjvKvs organizace
< .. v s ■:"> /i .« Hjicn-trova 52

v ji lh *1 * « > % '‘dne T z. B. 'íOiO .*5Ů2 Moravské Bnděýwfe vř
................................................................................ ,,, iý i0'?91;'5'010 i <5200091758:.. * . z

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

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

6



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

formulář pro právnické osoby mimo obce
1, Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona Č. 250/20Q0 Sbo rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~ §10a, 
odst 3, písm. f) 1.

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizací kraie dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde imisi 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 podííeml v právnické osobě {v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-§10a, odsi. 3, písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikajíc! uvede výpis svých podílníků).

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli pod/l

i 11 f 4 llí^WO hO\íAyý.¥-fe IViue.iOyícXk.
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 (íj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
osoba podři)

3, identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. právnické osoba podnikající uvede přímý obGhodní podíl v jiných právnických osobách) 1 *

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

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v niž 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

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

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele; fJGčMVÝ)TAč. fc0fl£L.

, OřDúifcfc,
itfvfiávzts vUtysriw. 

ovA -;;2
úsjcv;-.. U) 
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno i Jméno 
žadatele

MKS Beseda, příspěvková organizace

Sídlo / Adresa žadatele Purcnerova 62, Moravské Budějovice 6T6 02

IČO 1 Datum narození 00091758

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

kalendářní rok.
O hospodářský rok (začátek................................. . konec

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu____________________ _________

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahu:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolal vlče 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 ustanovení 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) orostřednictvim 
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 zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2008 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. ................................. _____.......................................................................... ........................... ............. .........

Žadatel prohlašuje, že

Bnení ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem, 
je ve výše uvedeném smysiu propojen s následujícími podniky;

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/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 ÚCHS.

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

B nevznikl spojením podniků čí nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím2} níže uvedených podniků:

□ nabytím (fúzí sloučením1 2 3 4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/u;

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni či nabytí podniků

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

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

0 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
O vznikl rozdělením níže uvedeného podniku;

j Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

!

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

Datum poskytnutí Poskytovatel i částka v Kč

i

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 smysiu 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 společností a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona 6.125/2008 Sb.
* Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čí. 3 odst. S nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2



i ró^Sáhu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné-podpory 
■a b změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 

-zpracovateli-, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu 10 tet ode dne udeření souhlasu, Zároveň sí je žadateí vědom svých práv podle 
zákona č, 101/2000 Sb.r o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu < ( 1 l 'i i l\ \ , ',vl li

Jméno a podpis osoby
C,'ř'Yi'- ,-<■ ..-'V/Voprávněné zastupovat 

žadatele

l./vS Beseda am„,í I
Razítko {pokud Í6 
součástí podpisu 
žadatele)

: ........._ ’I......J

' .Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 $b„ o úpravě některých vztahů v oblasti veřejně 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p„ zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3

Zřizovací listina

■>)

Městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích

Podle ustanovení § 39 odst. 2 nisra. í sák. c, 119/1968 
Sh, o národních výborech plenární zasedání městského národ
ního výboru v Moravských Budějovicích 

zřizuje k 1, lednu 1969 
Městské kulturní středisko

se sídlem v Moravských Budějovicích jako státní příspěvkovou 
organizaci.

Posláním městského kulturního střediska je zabezpečovat 
úkoly městského národního výboru při formování osobnosti 
socialistického člověka & jeho životního způsobu v ideově 
politické, mrnvní, prscovní a estetické aktivitě v souladu 
s rozvíjením kulturních potřeb s zájmů jednotlivých věkových 
a sociálních skupin obyvatelstva.

,>4, Středisko přebírá k 1, lednu 19-89 plén, rozpočet, pracov
níky, majetek a závazky kulturních organizací, které byly 
zruěeny usnesením plenárního zasedání ?«1ěstNV v Moravských 
Budějovicích č, 103 se dne 13. prosince 19S8.

V Moravských Budějovicích dne 13- prosince 1988

......í/w. ...........
t&jejuník MěstNV



Dodatek £. 1

ke sřízovecí listing
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Kěsiekého kulturoího střediska v Moravských Euáéjovicích

Ns základě § 14 zákona ČH8 S, 3É7/90 Sb. /obecní zří - 
sani/, ve znění pozdějších předpisů a s použití* i 31 Kák. 
CřfR f, 576/9O Sb, /rozpočtově pravidle/, zřizuje radš měs

tě Moravských Budějovic kulturní z vřícení "Městské kulturní 
středisko'’.

Úvodní ustanovení

1/ Městské kulturní středisko /lícks/ je příspěvkovou orga
nizací (učísla Moravských Budějovic.

2/ -Je právnickou osobou ve smyslu § 16 s-.ék. S. 509/91 Sb. 
/obč. zákoník/.

3/ Sídlen; zařízení jsou Moravské Budějovice, Purcncrova 62 

4/ Den vzniku - 1. leden 1989 

5/ Identifikační číslo organizace je; 091 75B

Ožel seřízení

1/ 53ÍKS poskytuje kulturní služby občanů* e návštěvníků* 
Moravě ký cb Budějovic a okolí, a to zvláště v oblastech; 
zájmových činnosti, zábavy 6 odpočinku, vzděláváni, in
formaci .

2/ Tomuto odoovíůá činnost sSKS, ne. jejíž úhradu přispívá 
zřizovatel /v rámci souhrnného finančního vztahu mezi 
rozpočte* obce s saji.ostctný® rozpočte* střediska/.

Činnosti a okruhy činností, které MSKS provádí ne z&

'.Sele® zisku;
- pořádá přednáSky, besedy, kursy a jiné vzdělávací 

o infořmeční porody, koncerty, divadelní předsta
vení, výstavy a podobná akce veřejně prospěšného 

charakteru,
Cenové kalkulace těchto pořadů E akcí zahrnuji pouze 

skutečné náklady,

- js vydavatele® Zpravodaje Moravských Budějovic,
Cenu časopisu kalkuluje tak, sby byla přijatelně 
pro obyvatele města a aby příjmy as prodej a inzer
ci a výdaje s vydávání* časopisu byly v optimálním 

vztshu,
- je -zřizovatele* zájmových troníků občanů o dzce s nimi 

spolupracuje /ne základě zék. í. S3/90 Sb. o súrulováni/,
- je provozovatele® výstavních prostor - Zámecké konírny.

3/ K úhradě nákladů na svou Činnost výše uvedenou, používá 
MěřS, kromě příspěvků z rozpočtu siěsta, rovněž výnosů 
t vlastního podnikání, příspěvků s darů od jiných právnic

kých e fyzických 030b.
4/ Kromě kulturně výchovné činnosti ve městě je ’síěíýS opráv

něno rozvíjet podnikatelskou činnost v oblastech, které 
souvisí e hlsvní činností, a to:
- dočasný oronájea lete mého majetku, s nímž seřízení dispo

nuje
- dočasný pronájem prostor ve svěřených nemovitostech
- poskytování inzertní e reklamní činnosti

, - zprostředkovatelská činnost, pořádáni koncertů, divadel
a jiných předsteveni s pořadů s-s účelem zisku, pořádání 
prodejních výstav, trhů, burz

- provozování stélé bursy
~ provozování půjčovny krojů



5 FH rozvíjeni i- provozu těchto činnosti 
avlfcStnim; předpisy /ar:-;. č. 455/93 Sb. 
zákon, zákon č. 532/91 Sb. - obehnáni a 
vy/i. (íF ČR č, 205/91 Sb. - hospod oře ní

- živnost, 
bionik, i, 2y 
• příspěvky/.

V li. Euóš.jovicícb ůne 1. 1. lojz

Městský úřad Moravské Budějovice, obecní živnostenský úřad

č.j.: MB/05/1659 ev.č.: 371004-3959-00
č.oboru: X492.05 c.OKEČ: 923400

vydaný právnické osobě

dle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb,, o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě ohlášení ze dne 19. 9.2005

Název : Městské kulturní středisko, příspěvková organizace(,

Identifikační číslo: 000 9)758

Sídlo: : Purcnerovct 62, 676 02 Moravské Budějovice

Předmět podnikání:

, Pořádání kulturních produkcí, zábav
{ a provozováni' zařízení sloužících zábavě

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 1.10,2005.

V Moravských Budějovicích dne'2Ó. 9.2005

Hana Hrabovská 
vedoucí obecního živnostenského 

i úřadu
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Městského kulturního střeníekw
Městského národního výboru v Moravských Eurtějovi ní nh

Městský národní výbor v Moravských Bučějovicích 
v.voĚvé pools § <25 oděl, 2 zák. 2, 11J/19S6 Sb. o národních 
výborech a podle § 14 odst, í pists, « zák. o. 52/1959 Sb, 
o osvětové činnosti tento statut Městského kulturního stře

diska v Moravských Budějovicích.

ČI. 1
Základní ustanovení

1/ Stěstské kulturní středisko /dále jen středisko/ je přís
pěvkovou kulturní organizaci, zřízenou Městským národnía

výborem v Moravských Budějovicích 
2/ Středisko, plní funkci jednotného kulturního zařízení ařet-

ského národního výboru
3/ Středisko je základnou kulturního a společenského života 

vg měst? a prostřednictvím pobočných prscoviší. /dále jen 

poboček/ též v místních částech města 
4/ Středisko řídí s spravuje pobočky v místních částech mže

te: Kulturní klub v Čaetohoatieích 
Kulturní klub v Lit ohoří 

Kulturní klub ve Vesci 
Kulturní klub ve Vraníně

5/ Činnost poboček zabezpečují pracovníci střediska nebo 
dobrovolní pracovníci. Obsah a rozsah jejich činností 

stanoví pracovní náplně a organizační řád 
6/ Středisko poskytuje metodickou pomoc národním výborům 

a jejich klubovým zařízením v lešově, Domemili, Jakubově.

Nových Syrovieích a Laser,5cích

- 2 -

Či. 2

Poslání r úkoly

1/ Posláním střediska v kulturně výchovné činnosti ,ie: 
a/ Zabezpečovat úkoly mčetskéhc národního výboru při 

■formování osobnosti socialistického Člověka a jeho 
Životního způsobu v ideově politické, mravní, pra

covní e estetické aktivitě v souladu s rozvíjeni*: 
kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových 

» sociálních skupin obyvatelstva v oklestech:
- masově politické práce
- mimoškolské výchovy 3 vzdělávání
- zájmových kulturních aktivit volného času /uměleckého 

s oiinouměleckého charakteru/
~ výchovy uměním a k umění
- občanských, obřadů a slavnosti
- klubové činnosti 

s dále v
- péči o kulturu, společenské práce a estetizaci život

ního prostředí
- péči o kulturně společenský život s socialistické 

vztahy mezi lidmi, kulttírní rekreaci s zábavu
b/ Zajištovat kulturně tvořivý rozvoj prostřednictvím celo

společenské estetické výchovy, pětiletých programů a plé- ,®
rsú činnosti pro jednotlivé věkové, sociální s národnost- 
ní skupiny obyvatelstva v součinnosti sc specializovanými, 
společenskými, zájmovými a kulturními organizacemi

/Poslání naplňuje mnohostrannými formami činnosti, zejména:

- kul turné politickými s jinými společenskými akcemi
- výchovně vzdělávacími akcemi jednotlivými i cyklic

kými

- činností všech zájmových kolektivů
- klubovými pořady
- občansko společenskými akty
- akcemi profesionálních umělců a souborů
- filmovými 'video/ pořady, výstavami, přehlídkami,

festivaly
- akcemi společenské sáb«vy a kulturními



a/ froM ubu je ideové politickou, morální pracovní, es
tetickou s tělesnou výchovu občeni roavíjeníií, masové 
po’itické práce s míaioškolské výchov*; & vzdělávání:
- usiluje o vyšší účinnost komunistické výchovy, 

o prohlubováni vědomostí, odborných znalostí
a dovedností obyvatel

~ uplatňuje moderní sklivizační metody a formy šířeni 

b osvojování nových poznatků vědy a techniky, ve vý
chovně vzdělévscÍE procesu využívá eudiovizuélních 
prostředků

- rozvíjí účinnou egitsční, propagandistickou h masovou 
politickou prácí, dokumentuje s popularizuje dosažené 
výsledky a zkušenosti

- resli zuje výchovu k manželství, předmanželskou výcho
vu a výchovu k uvědomělému rodičovství

~ podílí se na branné výchově obyvatelstva 
b/ Realizuje zejména celospolečenský program estetické vý

chovy především, rozvojem všech zájmových kulturních 
aktivit dětí, mládeže e dospělých:
- usiluje o rozšíření a další rozvoj rozmanitých zájmo

vých kulturních aktivit dští, mládeže a dospělých
- zřizuje soubory a kroužky zájmové umělecké činnosti, 

pečuje o jejich ideově politický e umělecký růst
- podílí se na zabezpečení soutěží, výstav, přehlídek, 

festivalů a výměnných burz
- iniciativně napomáhá rozvíjet kulturní aktivity tech

nického zaměření podle zájmu mladé generace i ostat
ních věkových a sociálních skupin mládeže

- realizuje umělecké pořady o zájezdovou činnost s růz
nou tematikou

e/ Vytváří cot.imá lni podmínky k bohatšímu kulturně spole
čenskému životu,především zvyšováním úrovpě kulturního 
oddechu a společenské zábavy.

4
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- napomáhá rozvíjet soci & 1 i o ti o i: é vztahy mez] lidmi 
podporou činností sboru pro otřannfcé záležitosti

- realizuje přitažlivé formy klubové činnosti a záj
mových aktivit volného čas:: řízne],o zaměření

- podporuje a rozvíjí místní kulturní tradice a vyt

váří tradice nové
- eviduje z pověření národního výboru všechny akce 

kulturně výchovné činnosti v souladu s povolcvacim 
řízením a jednotnými plán/

a/ Pečuje o kádry zabezpečováním úkolů vyplývajících ze
systému vzdělávání pracovníků v oblasti kulturně výchov

né činnost i

Cl. 3

Správa organizace

V čele střediska je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
městský národní výbor a také určuje zaměření činnosti stře
diska a materiálně technické a finanční zabezpečení. Ředitel 

vydává po schválení městským národním výborem organizační a 
pracovní řsd střediska. Ředitel odpovídá za činnost středis
ka městskému národnímu výboru, který nejméně jednou ročně 

kompletně- hodnotí činnost střediska.
Středisko se člení na útvary s odděleni podle podmínek a roz
hodnutí městského národního výboru. Ředitel podrobně lirSí 
arganizačni strukturu v organizačním řádu střediska.

ČI, 4
Majetek a hospodaření

1/ Středisko spravuje svěřený majetek podle předpisů o správě 

národního majetku 
Středisko spravuje objekty: 
středisko v Mor-všitých Budějovic!oh 
pobočka střediska v Čsstobosticích



pobočk/s sif^dis-rs v Li t o i': o i' i 
nobo;vnu středisku ve Ve?^i 
nobocka slře-disku ve Vraní ně

3/ StřfGisbo hospodaří podir rozpočtu sel* váleného inésx- 
skýir: národním výborem a podle- platných předpisů pro 
pr í s oě v k o v é organizace

4/ Středisko může ee souhlasem řídícího orgánu účelné 
sdružovst prostředky a činnosti oodle zásad stanove
ných vládou ČSH

Cl. 5

Závěrečná u s t a n c v e n í

1/ 'Dnem nabytí, účinností tohoto statutu se ruší dosavadní 

statut těchto kulturně výchovných organizací a zařízení 
klubového typu
Městské osvětové beseda v Moravských Budějovicích 
Mi* tni osvětová beseda v čsstchcsticích 
Místní osvětová beseda v Li tchoři 
Místní osvětová beseda ve Vesel 
Místní osvětová beseda ve Vrnníně

2/ Tento statut nabývá platností a účinnosti dnem l.-l. 1989.

V Sforcvských Budějovicích d«« 13. prosince ígyff

Město Moravské Budějovice 
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Pan
Kare! Nechvátal 
Gagarinova i 385 
676 02 Moravské Budějovice

jmenovací dekret

Rada Města Moravské Budějovice rozhodla svým usnesením č.RM-53/2012/30 ze dne 
8.10.2052 dle § 102 odsí. 2 pism. b) zákona 6.128/2000 Sb., o obcích, v platném zněni, 

a 5 33 od.st 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

jmenovat Vás do funkce

ředitele příspěvkové organizace MKS Beseda, příspěvková organizace,
1Č: 00091758

s účinností od 9.10.2012.

Nedílnou součásti tohoto jmenování je nová pracovní náplň a nový platový výměr.

V Moravských Budějovicích dne 8.10.2012

Ing. Vlastimil Bařmka
starosta města Moravské Budějovice

X/- -
Převzal duet.rit........................

Karel Nechvátal. um'. 22.11.197.-ť.v


