
FOND VYSOČINY
PROGRAM „UČEBNÍ POMŮCKY 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.t občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID FV02832.0017)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO: 
zastoupený:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan BřŽďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol:...........................

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 1313/12
se sídlem: Masarykovo nám. 1313, 67401 Třebíč
IČO: 70283338
zastoupená: Bc. Evou Vaňkovou, ředitelkou
(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení a číslo účtu města Třebíč - zřizovatele: 19-329711/0100 (rozpočet zřizovatele 
zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

, ČI- 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „NORD PIANO 5 88“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).
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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 dotací 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 dotací 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 50 389 Kč (slovy: 
padesáttisictřistaosmdesátdevět 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 72 390 Kč
Výše dotace v Kč 50 389 Kč
Výše dotace v % 69,61% z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 30,39 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 22 001 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 
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(tj. 30 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 nej později do 
90 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 31. 12. 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) dotace a dary,
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h) náklady na pohoštění
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky),
j) mzdové náklady a platy zaměstnanců v pracovním poměru, zábavní pyrotechnika,
k) nákup vody, paliv a energie.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.

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 povinností 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.J. 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 FV02832.0017,

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, 
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která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní 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 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.fondwsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději 
do 31. 1.2023. 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 udržitelnosti 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.
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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:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www,kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),
v případě slavnostního otevřen í/zprovozněni projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.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-vvsocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 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), 
věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11 
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat 
bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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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, 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 dní 
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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Karolina Smetanová, tel. 564 602 942, e-mail: 
smetanova.k@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 ČI. 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 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

7



9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 4. 2022 
usnesením č.0644/13/2022/RK.

-*

Bc. Eva Vaňková 
ředitelka

zAKLAtt UMLECKÁ ŠKOLA TŘEBl 

] MASARYKONONÁM. 1313/12 
| 87404 TŘEBÍŮ
i 180: 702 53336 ••

05. 05. 1022
V Jihlavě dne

Kraj Vysočina
Elkoa 1882/57 $86 61 jumea
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Kraj Vysocina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

] Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 1

Kód elektronické žádosti (po 
finálnim vyplněni žádostí klikněte na 
„Odeslat data" V záhlaví formuláře) 800028

*.22u”*"*2*,. / . :-*.** s"2: t: •2 1. -..232. .

Název programu 1 UČEBNÍ POMŮCKY 2022 ,
i 1

Název projektu ! NORD PIANO 5 38 |

■ hčO: 70283338 |

í Přesný název: 
í

Základní umělecká škola Třebíč, [
Masarykovo náměstí 1313/12 ;

i
‘ Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo : 

státu ?

Identifikační údaje žadatele 
!

: Ulice, čp: Masarykovo nám. 1313
j Obec: Třebíč ;

3 1Ps: 67401 !

: SídlO pošty:
l " 1.....
{ Název banky;

$
Komerční banka, a.s.

| Číslo účtu: 19-7735310247/0100 j

Statutární zástupce žadatele
V případě, My pro právní úkon 
podání žádosti je notně více osob , 
uvadnou se všechny tyto osoby

1 Titut: Bc. |

j Jméno:
Eva |

j Příjmení: Vaňková i
' Funkce:i ředitelka ,

i ‘
J

Statutární zástupce žadatele
V případě, My pro právní úkon 
podání žádostí je nutně více osob, 

, uvadnou se všechny tyto osoby

j Titul:

í Jméno:

I Příjmení:

1 Funkce:



1 4

7
IV

Dově

če 
čís 
var

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

1 ....... ... .....— 
i Titul: — ... I
I Jméno:
= . . ..

i

podáni žádostí je nutné vice osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

: Příjmení: }

j Funkce: í

| Jméno: Eva ’

Žádost zpracoval (kontaktní ! Přijmeni: Vaňková i
j osoba projektu) í Email: vankova@zus-trebic.cz

Tel: 606029873

| Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

j pokud je příspěvkovou 
: organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:
! IČO:
| Název banky:

Město Třebíč 

00290629 ________ __

Komerční banka, a.s.

j Číslo účtu: 19-329711/0100

í 1. Lokalizace projektu
Třebič, okres Třebíč

a
ár

5k

[ Uveďte v jaké obci bude projekt 
i realizován (název obce včetně 
j okresu); v případě, že bude 
। realizace projektu probíhat na 
í území vice obcí, tak je vypište 
) nebo v případě dopadu na větší 
j území uveďte vyšší administrativní 
■ jednotku (např. obvod OP.P. okres, 

celý kraj)

t 
g

i 2. Odůvodnění projektu a jeho
i cíle
1 Popište co vás k podání žádosti
1 vede; jaká je výchozí situace, jaký 
i problém chcete vyřešit; co tím 
í chcete dosáhnout jaké jsou cíle 
I projektu - co chcete zlepšit.
( zkvalitnit...

Naše ZuŠ zajišťuje na řadě akcí, které organizují jiné 
Isubjekty (zřizovatel, MKS, ZŠ. SŠ, Charita. Domovy pro 
iseniory, ČČK apod.) hudební doprovod. Je to jednak 
Výborná forma spolupráce a také vynikající forma 
prezentace práce. Jedná se o různé slavnostní 
shromáždění, předávání cen, vyřazování absolventů, 
vernisáže, vystoupení v domovech pro seniory či v 
dalšich sociálních službách. Pro potřeby těchto 
vystoupení je téměř vždy potřeba klavír (jako sólový 
pebo jako doprovodný nástroj). Bohužel ne ve všech 
prostorách, kde je třeba vystoupení zajistit, klavír je. 
ĚUŠ stojí o kvalitu vystoupeni, proto chci pro tyto 
potřeby pořídit kvalitní nástroj. Dosud využíváme 
nástroj starý více jak 10 let, který má velmi omezené 
jmožností interpretace. ________



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pohzovah budovat, vylepšovat, 
organizovat atp. ; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Chceme pořídit kvalitní přenosný digitální klavír, který 
zajisti důstojnou celoroční reprezentací práce 
pedagogů a všech našich talentovaných žáků mimo 
obvyklé koncertní prostory. Pořízením moderního 
nástroje chceme také dále poskytnout žákům i 
pedagogům přehled ve využití sofisti kovanějších 
digitlnich hudebních nástrojů, které umožňuji pestrou 
práci se zvukem a softwarem.

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu • začátek/ukončeni 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
základních realizačních táží 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace 
apod,); v případě organizace 
kultumi/sportovní akce uvedle 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesné data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Žáci a pedagogové - zvýší se možnosti reprezentace, 
prohloubí se dovednosti v oblasti ovládání moderního 
elektronického nástroje
Uměna Žáků, kteří se umístili na 1. místech v okresním 
kole soutěže ZUŠ hry na klavír ve školním 2019/2020 
Magdaléna Matějková 
Barbora Lojdová 
pana Švařčková 
Jakub Března
Alena Mušková
Tomáš Chvátal
Jan Hurdík
jAneta Hurdíková ____ ___ ______ __ ___ __
Výbr dodavatele - únor, březen 2022
Realízace - od doby dodání nástroje (dle dodavatelů 
pyní není doba příliš příznivá na rychlé dodáni nástroje, 
může trvat i několik měsíců), nový nástroj bude stabilně 
používán od letošního roku v každém dalším 
následujícím roce, ZUŠ zajišťuje pro jiné subjekty 
hudební vystoupení minimálně každý měsíc.
1

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žádáte! nebo prostřednictvím 
odborné fírmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

příprava a realizace projektu v rámci Grantového 
systému města Třebíče
Projekt Piana do škol (Nadace Karel Komárek Family
Foundation)
Projekt digitální klavír bude realizovat přímo žadatel 
badatel musí požádat zřizovatele (Město Třebíč) o 
schválení převodu financí do investičního fondu školy



Celkové náklady na 
projekt 72 390 Kč 100,00 I * I
Požadovaná výše 
dotace 50 389 KČ 69,61 í % I 

i i
7. Rozpočet projektu

: U žadatelů, kteří mohou uplatnit
* odpočet DPH na vstupu, se
1 náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 

žadatelé uvádějí náklady včetně
: DPH.
| částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
dotace

" " ■'........

50 389 Kč 100,00
1 |
l % :
! !

- z toho neinvestiční ! 
dotace s KČ ,00

kl
1

Spoluúčast žadatele 22 001 Kč 30,39
! " ..... 51 n, í
j % I

I
- z toho investiční 
spoluúčast KČ ,00

j 1
% 1

I
1 - z toho neinvestiční 

spoluúčast 22 001 Kč 100,00 I % 1

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s ? -
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty i "

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s j -
i financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty : "1 " " :
3 žadatel není plátcem DPH : a

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

Podílem je myčien obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb , o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

Pořadové čislo . IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přimý 
podíl Výše podílu v %

1
2
3
4
5
67

8
9
10

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 



zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (ze závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrastruktury),

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

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022.

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladu, které k žádosti pnkládáte a očíslujte 
je.)

1. Výpis z registru osob
2. Výsledková listina - okresní kolo klavírní soutěže ZUŠ
3. Cenová nabídka od dodavatele

V Třebíči dne 28. ledna 2022
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zstupce/zástupců žadatele



MUSIC
H.MDATA

Zákazník

Základní umělecká škola Třebíč,
MASARYKOVO NAMĚS

Masarykovo nám, 1313/12
674 01 TŘEBÍČ

Nabídka
Nabídka č: 2804659

ze dne: 28.01,2022

Vážení přátelé, 
na základě Vaší poptávky , za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující

NORD
Klávesové nástroje
HN229844

NORD Piano S 88 1
Pátí generate stags piana ford nabii širokou polyfoni, naprosto plynulé 
přechody mezi prograrmy. kreativní filtry pro úpravu barvy zvuku nebo možnost 
nastavit crossfade body u funkri layer a split Samozfejmé nechvbi prémiová 
klavatura se třemi senzory s technologie Mirtual Hammer Action pro naprasto 
vérný klavírní přednes. A jaké další novinky tato stage piaso nabzi? Napiikdlas 
vylepšené možnosti vrstveni zvuků v Piane r Synth sekci, pokročilé rozděleni KB s 
volitelným crossfadem. dvojnásobnou pamť pro knihovnu Nord Piano ubrary, 
Iru-Vibrato, nebo Unison režim pro bohaté orchestrální :wuky Klávesnice tohoto 
Stage piana vířně simuluje Hadivkovees mechaniku známou 2 koncertních křidel 
Každí klávesa je snímána poro,i tři přesných senzorů, díky kterým jsou její 
jednotlivé pohyby zaznamenavany s neuvfiteineu přesnosti a dynamika hry tak 
reaguje i na ty nejemjH detaily. Techpalogie fiord Virtual Hummer Action 
navíc umožňuje na jedné klávese zahrát tón, aniž byste z ni zcela zvedli prst a 
utlumili doznívající „strunu" Repetice tónů jsou tak velmi plynulé # přirozené 
Bez obav ize také hrát na jakmnkoliv místě jednotlivých kláves - zvuk je sterjný, 
jako byste hráli na akustické piano Klévesy jsou přesně kalibrované, s přidanou 
hmotnosti. Dojem ze he v je tak opravdu veim realistický. Nord Piano 5 obsahuje 
1 GB paměti pro zvuky 2 ceněné Nord Piano Ubrary 4 pečlivě nasamplovanýmt 
zvuky akustických i elektrických nástrojů Továrně je nastaveno 9 typů 
koncertních kRidel, 9 pian, 10 vylepšených elektrických psan, oblíbeny Clavinet, 
marimba, vihrafon a mnoho dalších nástrojů. Které výrazné rozšíří váš zvukový 
rejstřik, ať už jste na koncertě, ve zkušebně, nebo v nahrávacím studiu Piano 
sekce Umožňuje nastavení resonance strun (harmonické rozezniváni dalších 
strun nástroje při stisku klávesy), změkčeni tónu při opouštěn; klávesy (ideální 
pro jemná legata), nastavení pedálů, které můžete využívat stejným způsobem 
jako u akustických nástrojů, včetně všech hneš # dokonce nastaveni zvuku 
charakteristického pro sešlápnuti a puštění pedálu Noví můžete na set# vrstvit 
až dva zvuky pian, čimi získáte ještě širší škálu zvuků, nežli kdykoli před tím 
Synterátorová sekce Nabízí rozšířenou paměť pro 2vuky 2 Nord Sample Uibrary 
včetně exkiuszivnich zvuků Mellotronu a Charnbertigu Knihovna zvyků je neustále 
aktualizována a přístup k ní je pro majitele piana naprosto bezplatný - výměnu 
zvuku snadno provedete pomoct aplikace fiord Sample Editor Pomoct 
potencicmetrů be nastavovat parametry Attack, Decay a Retease, Nastavit lze t 
dynamické parametry zvuku a zvolit mezi použitím Volume a Sustain pedálu 
Podobně jako u pianové sekce, můžete i zde na sede vrstvit až dva Synth zvuky 
Novinkou je také funkce Unison pro kreativní spojeni nékolika zvuků, čímž 
vznikne velmi bohatý orchestrální zvuk A režim T ru -Vibrato přidá všem 
nástrojům v této sekci přirozené chvěni, takže budou znít ještě více reálněji. 
Efektová sekce Efektová sekce se rozdělená do nkofska skupin. První nabízí 
efekty jako Pan, Tremolo. Wah-Wah a Ring maduátor, druhá Phaser, Flanger, 
Chorus, Vibe $ nastavitelnou hloubkou efektu Samotná sekce je určena efektu 
stereo Delay a funkci Tap Tempo a nové 1 režimem Ping Pong, následuje 
třípásmový ekveluér, simulace zeslovače nebo Compressor a nechybí ani 
samostatná sekce pro Reverb s režimy Room. Stage, Hal! a Chorale, kterým nové 
přibyl režim Bnght/Dark.Parammetry Počet kláves: a8 Barya: Červená Klavatura: 
Hammer Action (HA) Typ kavatury; Kladívková, plastová Povrch klaviatury: 
Hladký Automatické doprovody; He Výukový systém. Ne Počet zvuků; 120 
Vstupy: 2x Pedal. Lmne jack 3,5 mm TRS Výstupy; Headphone Jack 6,3 mm TA5. 2x 
Line Jack 6,3 mm TS Polyfonie: 120 USB to Host Ano US8 to Device; Ne USB 
Midi: Ano Obsah baleni: Napájecí kabel, WORD Triple Pedal, manuál Adaptér 
součástí: Ano Země výroby: Švédsko
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Fakturační adresa
VfusicData s.r.o.
Opiáfova 708^37. 637 00 Brno
IC. 36227142
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Sídlo společnosti
MusicDiiia s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 1)1 Velké Meziříčí
zel: -420 566 521 370-1
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rava.

/srmin dodání: 
Způsob úhrady: 

Platnost nabídky:

Pokud se rozhodnete pro naše řešení, 
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu! 

Děkujeme Vám za důvěru.

Zpracoval: Ludvík Kyselý | GSM: | email:
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