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FOND VYSOČINY
PROGRAM „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2022“

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 FV02850.0005)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj")
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300

a

Česká tábornická unie - T.K. PORTA VYSOČINA Pelhřimov, p. s.
se sídlem: Rynárec 176, 394 01 Rynárec
IČO: 75126494
zastoupen: Milanem Lhotským, náčelníkem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 219522495/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Oblastní kolo festivalu PORTA Vysočina", blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „projekt“).

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 oprávněnou 
osobou doručen Kraji 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.

ČI. 4 
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 74 000 Kč
Výše dotace v Kč 30 000 Kč
Výše dotace v % 40,54 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 59,46 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 44 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst, 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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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 několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 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 ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2022, nejpozději však do 30. 11. 2022. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky),

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti - porotci a lektoři) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem,

b) cestovné (doprava účastníků, lektorů a porotců),
c) pohoštění, občerstvení, potraviny,
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d) nákup ostatních služeb (ubytování a doprava účastníků, lektorů a porotců, , 
moderování, doprovodný program, propagace, technické zajištění), ;

e) poštovní služby, 8
f) nákup materiálu jinde nezařazený,
g) věcné dary (ceny pro účastníky přehlídky),
h) nájemné,
i) odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia, Intergram, videozáznam 

přehlídky).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a 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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem 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, 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 projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02850.0005",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je 
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v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 9. 12. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.“

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v 
průběhu udržitelnost! projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

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

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

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 „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho 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. i) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/pubM na pozvánkách, plakátech,
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programech; vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s projektem, pokud 
jsou k této příležitosti vytvářeny,
Verbálhě prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
vipřípad, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou včl. 13 bodu 3) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VÍP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje,
viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě realizace 
projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 bodu 
3) této smlouvy,
distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,
v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-wsocina.cz/publicita),
prezentovat Kraj moderátorem projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysoči n a “ s a ktivn í m od kazem n a www. kr-vysoci na.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/pubhcita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnost! stanovené v Čl. 11.

4) „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

ČL11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 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, ve znění pozdějších 
předpisů, 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.
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Čl. 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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. et. Ing. Jana Týmová, tel.: 564 602 260 email: 
Týmová J@krvysocina-cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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) 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.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 1. 3. 2022 
usnesením č. 0346/07/2022/RK.

/
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KU.IP01MAQT

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTAGE Z FONDL VYSOČINY

1j Evidesčrí číso (žadatel nevvpkňuje)l J. -.........— -.............—...............

: *6 eieros 1cke žd=í eo
i nbinémn vypněn žsosti kkkněte ne
1 .Odesiat data" v záhlaví formuláře)

+- .... —.. —....-..... -..-....—.. —...—4

i ' -m
up

- 
K e "t
? ni

i 
CM

: 
PiC
\l 

' 
4.F

 

23
 

G
.t 

2
 

i
 

é
 

a..

1 Název projektu
t I
{•blastni Kolofestvalu PORTA Vysočina f
i

:mtz-s--3 •

1
j Přesný název: 

!
Česká tábornická unie T.K.PORTA 1
Vysočina Feihiimov s.p 1

i
1 5 ‘8"2 -8 reea f’,. # e iz L: vj - ; 4 28*81: 4 * < 928A 4 a ■

organizace j

1

lkefrzifihari daje žctie
1 ( Hipe ni_ ■............:......
i Obec

Rynárec 17 í

Rynárc i
i ? i PSČ'

39401 I

....... . ..L . . . ;
t

í 12:2222 12*,,’ ťk/? >2 2.,, '

í
1

! Název banky: 
í

Československá obchodní banka. i
a.s. i

i •42 -úctu:
' i

í Stattárni zástupce žadatele

i podani žádosti je nutné Wce osob, 
; uvadnou se viedinv tyto osoby

( Tituh i

I
j
3 Imnásun*

i Příjmení:

AAjas 1

Lnotský i

: Funkce:
■ *

vedouci{náčelniklpobočného soolku I■ ' • 1

8



i

j Statutární zástupce žadatele 
i V případč. kdy pec právni úkon
i pctfáni žádost je nutné více osob,

i -a,,s.

■ Jména Jana

Přijmeni- 1 hotská

L... .. .....  . ...
+un*kce. zalpce vedetsš 1 pobocnnG 

spolku
3
> 5**8; z%=tpce zadalefe 
i V případů, kdy pro právni úkon

— 
titil:

^podání žádosti je nutné vice osob, 
í uvednou se vá&tísnv tyto osoby

Příjmení:

í e-sr--- ;

Jméno: Milan .
t ... , .

Ědoczsaqs4/kamtakt2; ! Lhekghý ‘
! osoba projektu) Email: tkportavysocna@seznarn.cz i

i Tel.: 606062390 1

i Indentifikační údaje •
j zřizovatele {vypini jen žadatel,

Přesný název

1Čo
... i 1

_ .. _ ....... -J
’ pokad j příspěvkovou 1
i organizaci zřizovanou obci) !
1 !

*24243/ im=-2-
í

Cisio účtu: j
í 1. Lokali»nce ofoiektu Lhota " Masenice U Kamením nad Lipou, okres 1
; , . .“** J **--"575 ft *‘>dMr2. •
: šyec téjŘ* 2ká *40# 404 r
J reaiizován {nézev obce včetně j í
i okrasu); vppadě. že bude 1 ;
I raakzacs prvjekiu probíhat na ‘ }
3 tizomi WícO obcít iukjo ’„ypiárr, j ;
j nebo v připadá dopada na větší |
i území uveďte Vyšší adminislratívnl !
j jednotku (např. obvod QRP, okres, :
i Ů6i */8j/ : !
j Oblastni kdo hudebního festivalu PORTA je postupové i
. ... . . kolo pro tinále festPORT A v Řevnicích. !2. Odůvodněni prozektu a jeho i !

ciie ■ í

Popište co vás k podáni žádosti 1 I
vede; jairé je výchaz/shuece. jaký i 1
prroblér chceíe vyřešit; co tím | |

:t2A2 *ADS/F*ié, jerke {S:8 " ; !
p^jektu • co cbcete zlepšit, ' ।
zkveíiinH... ! i

i i

9



I 3. Popis projektu
Popište co k&r^ínš bude 

bobsehenrprojekke: co chcete 
I pozovat, ^epátjvai, 
I orgarizovafatp.:vjakém
I mamož8lvě a rozs&hu - uv9dle
I základniparmety projektu (kniik,
Í dels
i
i

4. H*0• #**p ty jsjKE 
Půpí^iá iíofnti realizace pr^ektu 
pomůže, jaký to ňi ide mít pro ně 
konkrětní přinos, jk to zlepši

5, Předpokládaný časový 
harmonogram reatizace

j projektu
j Popište zkáleni a ukončeni
I zé^tadnic^ realizačních fšzí
: mieHss a #—j /ha g" He • z:= ka i=

j
! přepravné práce, Mastni realizace 
; apod.); y případě organizace 

i kulturnPsportovni akce uveďte
• A)é‘n=37*-z:air: fesshn */H7*8é 2>kery
J neinoii známy přennA Pata, ink 
{ uvedte kalendárií měsíc 
f.......... ............. ....-_______________
í s. Organizsní e odbore 

j zabezpeeni projekt 
! Popije vaše zkušenosti s
Í realizaci podobných akcí, jaké 
! máte zkušenost s realizací
! prosontú {podaván zadosti); Kdo
I bude proucí realizovat (přímo 
j žadatel nebo prostřednictvifr: 
j firmy) také orrjanízacn! 
: krnky rjLiLieie museí pudfiiktiwi, 
1 aby projekt byi zrealizován; jaké 
í povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
! průběh prt^eklu

jObíastní kolo feštívatu PORTA je pořadatele, který
8/4*3 sksklspug; 30 jine.8 **saGk v 231. , 90 ! #. Nen

mezeno věkem a je zde pouze určen žánr soutěžících 
žánru folk, country, bluegrass, trampská píseň a

příbuzné žánry. Jc to podpora kulturního vyiti v 
}=y0ra2 Vy9uE a •MpAg**- :*9U::u v igut-ur 
i

hiapšíč všemi věkovými kotsqoricmi Rozvo ns hucobni í 
iie. 1

I i

í i! i
i - - I
227.5. 20022 příprava salu a stavba zvuková j
aparatury.28.5.2022 soutěž jecnotlivých hudebních í
Mformeci, vyhlášeni vsleciků, jam session účasiiků j
9.5.2022 ůkj sáhe R demontáž Zvuhuvé aperatry ;

Předáni sálu. ;

Od roku 2009 pořádáme tento festival, dáio jsem | 
diett=trr jstihxuúchiu iyre fneie iuuueb: ieséaiu j 
PORTA 0,s. u čes obomné skupiny PORTA při eske 
Tábomické Unii.
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1 i : =howé néhlady na 
rojakt

í 1 I
1 1 í

7 299 j Kč ; /00,5e j rs .
' f !i ...... 1 ... t .

t

I 7. Rozpočet projektu
1 U Žadatelů, kteří mohou uplatnit
1 odpočet DPH na vstppu, se

! adežel uvádějí náklady včetně
| DPH.

1 čéetky uvádějte v ceteh Kč

Požadevan výše 
dotece

- z toho ifívs^ičaí
dotace

í ...... >
} !

30 900 i Kč | 40,54 í %

' i" ; i i
39 090 j Kč 1 100,00 i % j

! . i i

det9c i Kč ; ,60 ; % i
. ... | j__ __ L _

Spoučast žadatele
...........................1 ■ ii
44 000 ] Kč ] 59,46 | % I

!
- z iuňn investicni 
spoltiúčast

- g tohe mtonyestir*n; 
$00uMcHKf

44 000 K6 i 100,00 í % |

—i---- t ........ 1 1
i í 11
: KČ ! S3 ■ *; '
i: i "" i

9. identmfikace osob, y nichž má *adatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č 25^/2000 Sb.. Q rozpočtových pravidlech územoich rozpočtů - §1Qar cďst. 2, písm. f) 3.

j 5. Pitcovst 63P21 u žadateie zakřižkuje vhoanau vanantu) ’

í žadatel je plátcem DPH a u zdaniteinýeh plnění prjatých v souvislosti s
i financovánim daného projektu nemá nárok na odpočet děné z páděné hodnoty

í 0 1
{ — í i í

1 žadatel je plátcem DPH a u zdaniteinych piněni prijabých v souvislosti s
j financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty i u i
!
} Ža0atei neni piétcer OPH

) ... 1
í w 3

Podifem e myšlen ohchodni podlí dofinovaný y § 31 zákone č. 90/2012 Sb.. o obchcdnlch 
korporacích, ve zněni pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikajíc/ uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá primy obchodní podíl v žádných
--2-60*482 9522--, M- g> y Aey 5.45* -i,) 18o2uaý 2gFežPe tt—e/*233 *ehskrreigege

1 Pořadové 1
I Číslo i

, { Pzev právnické osoby, v
"" | pódii

níž má žadatel přimý
j Výše podílu v %

I

i 1 í í
2 i .J

] 3 1 í í ... ... .j : ř ! !
g I

I 6 I
1 7 i i

6, i ! i
í 9 t í i :i.........« .... i ....  í_ _____ . ................ . .... ______________ 1________________  !
! 10 I
v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze * žádostí

10. Prohláseni šadatele, že zajistí pod na spolufinancování projektu a souhlasí se

11



Tzeninnim yhrenýeh hdajů • projete

adatei prohlašujs, ř® zajisti podíl na spolufinancování projekfu a sothlasi se zveřejnnim 
svého jména (obchodníha jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše DTidlen dotace gro 
účely administrace Čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.

1 *. Pronlášení žadatele a vypořádání závazků (netýk se obci, svazků ooc a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuj®, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu 2 státním fondům {za závazky vúo 
stnimu rozpočtu SO považují závazky vňči finančnímci **adu. Správě sociá^níhú 
zabezpečen!, zdravotním pojištovnám a Celní správě; ze státní fondy se pavažup Stětm fond 
šigsnihneese*ěa Pshm*t1ý fez’ •/ hyrf-! o Srén hmse-ue" 
InfreptnMijryi,

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
neni v likvidaci.

12. Prohiášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatet. který používá účetní 
období shodn s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlasuje, že používá účetní období fhospodářský rok) od 1.1. 2022 do 31.72. 
2022.

$ 3. Seznam dokladů {Uvedte seznam všaah dokladů, které k žádosti pokiádáte a Pčistufíe 
ie.)

Doklad o *0, doklad o DI, Výpis ie; sir í ku.

V Rynárci drws 23.1.2022
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