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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., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID FVO2832.0006)

ČL 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: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

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

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace
se sídlem: Nádražní 231, 58401 Ledeč nad Sázavou
IČO: 72051566
zastoupená: Soňou Brabcovou, ředitelkou
(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení a číslo účtu města Ledeč nad Sázavou - zřizovatele: 9005-2429521/0100 
(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 „Pořízení učební pomůcky - Set pro tvorbu animovaných filmů“, 
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 ČL 3 odst. 
1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČL4
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 53 000 Kč (slovy: padesáttřitisíc 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 88 550 Kč
Výše dotace v Kč 53 000 Kč
Výše dotace v % 59,85% z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 40,15 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 35 550 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 úměrné 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 nejpozději 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 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 FV02832.0006",

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 nej později 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.fondvvsociny.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 ČL 9 této 
smlouvy.
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ČL 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 otevření/zprovoznění 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-vysocína. 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), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČL 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 dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13 
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), 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 ČL 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 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

7



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

,, . í . 03 05 2022
V MWcst.. dne 076022 V Jihlavě dne...... ......................

‘ RNDr. Jan Břížďala 
/člen rady kraje

Soňa Brabcová 
ředitelka

28% ? 182/57, 586 0;

8



‘Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601 KUJIXP1K7GGH
KUJÍ 7781/2022

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva
Odesílatel et podání: Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace. Nádražní (

231, 58401 Ledeč nad Sázavou :
ID DS odesílatele: c75meyb ;
Datum podání: 26.01.2022 11:05:24 !
Věc: Fond Vysočiny, Program "UčEBNi POMŮCKY 2022"
Seznam el. souborů: zadost_dotace.pdf; přiloha_č_1 pdf; přiloha_č_2.pdf; přiloha_č_3.pdf i
Počet příloh dokumentu: 3 í
Přijemceizpracovatel podání; Podatelna a Výpravna :
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Identifikátor el. podání: KUJIOC203FZC
Předmět el. podání: Fond Vysočiny, Program "UČEBN POMŮCKY 2022"
Datum doručeni el. podání: 26.01.202211:05:24
Datum zpracování el. podáni: 26.01.2022 15:05:25
Výsledek zpracováni el. podání: podáni přijato
Přiděleno útvaru MV: Odbor školství !

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném Časovém razítku
Datová zpráva ds_994536967.zfo
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověřeni-vitřni časové razítko: Platný
Podrobnosti ověření: OK
Datum ověření: 26.01.2022 15.05:26
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 6;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:17:48 - 18.10.2027 11:17:48
Výsledek ověřen [-podpis a vnitřní časové razítko: Platný
Podrobností ověření: OK
Datum ověření: 26.01.2022 15:05:26
Držitel použitého certifikátu: CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo 

vnitra České republiky ;ondrej. menousek@mva-.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 2705,2021 15:20:22- 10.06.202215:20:22
Výsledek ověřeni-vnitřni časové razítko. Platný
Podrobností ověření: OK
Datum ověření: 26.01.2022 15:05:26
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 6;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority

Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:17:48 - 18.10.2027 11:17:48
Dokument zadost_dotace.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha přiloha_č_1.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha přiloha_č_2.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha příloha_č_3. pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
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Kraj Vysočina

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
Odesiat data" v záhlaví formuláře)

.. .gg. a,
*iig6

*928382$-
2353*
3*822“

Název programu UČEBNÍ POMŮCKY 2022

Název projektu Pořízení učební pomůcky - Set pro tvorbu 
animovaných filmů

IČO: 72051566

Přesný název: Základní umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Nádražní 231

Obec: Ledeč nad Sázavou

PSČ: 58401

Sídlo pošty: Ledeč nad Sázavou

Název banky Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6378580227/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob3 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Soňa

Příjmení: Brabcová

Funkce: ředitelka

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
■ podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob.
uvednou se všechny tyto osoby

PFijmení:

Funkce:

Jméno: Soňa

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Brabcová
osoba projektu) Email: zusledec@zusledec.cz

Tel: 775626239

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název: Město Ledeč nad Sázavou

IČO: 00267759
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 9005-2429521/0100

1. Lokalizace projektu
Uvedte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uvedte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Set pro tvorbu animovaných filmů bude využíván při 
výuce ZUŠ Ledeč nad Sázavou v okrese Havlíčkův 
Brod. Používán bude v multimediální učebně pří 
hromadné výuce všech skupinek žáků.



i

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vés K podání Žádosti 
vede: jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Studijní zaměřeni výtvarného oboru multimediální 
tvorba vykazuje dlouhodobě velmi dobrou úroveň 
vzděláváni. Žáci tohoto studijního zaměřeni se účastni 
velkého počtu celostátních i mezinárodních soutěží, ve 
<terých dosahují výborných výsledků.
Set pro tvorbu animovaných filmů budou využívat žáci 
a vyučující multimediální tvorby. Set pro tvorbu 
animovaných filmů by významně přispěl ke zlepšeni 
technických možností, rozšířil by okruh možných 
animačních technik a znatelně by zrychlil práci s 
většími audio a videosoubory, zejména konečnou 
úpravu a export filmů ve Full HD rozlišeni a datově 
náročnou práci s 3D grafikou. Set by měl být vybaven 
všestranně, aby na něm mohla probíhat tvorba různých 
animačních technik počítačových i klasických 
snímaných pookénkově.
Z počítačových animačních technik to jsou:
2D animace digitální ploškové (těchto technik je mnoho 
a pracují posouváním různými grafických objektů, které 
žáci navrhnou nebo namalují v graf programech .
bitmapových i vektorových)
2D animace kreslená tzv. totální (kresba perem přes 
grafický tablet Wacom, kreslí se každé celé políčko 
filmu 24 políček na 1 sekundu.)
Rotosscoping animace (rozděleni hotového ?
videozáznamu do políček a kresba grafickým tabletem 
dle nich) .
3D animace (tvorba 3D objektů a jejich rozpohybováni 
v prostředí), tato animace zatím nebyla z technických : 
důvodů možná, žádný z PC ji nezvládá, i když žáci o ni 
jevi velký zájem a program na její tvorbu je freeware. 
Z klasických „pookénkových" animačních technik to 
jsou:
Stop-motion animace ploškové papírkové (Tvoří se 
pomocí papírových loutek na podložce, které žáci 
navrhnou, nakreslí, vystřihnou a spojí v kloubech. 
Loutky se vždy pohnou a mimo záběr. Loutky se 
snímají fotoaparátem, který je propojený s PC a žák u 
PC fotoaparát ovládá a řídí celou animaci a ze sledu 
fotografii tvoří film). Těchto technik je mnoho, např. 
animace koláže, stínová animace.
Stop-motion animace poloplastická (Tvoří se pomocí 
poloplastických loutek vytvarovaných z animátorské 
plastelíny na podložce. Snímá se podobně jako 
předchozí technika).
Stop-motion animace plastické, které vznikají podobně 
jako předchozí techniky (propojení fotoaparátu a PC), 
ze kterých nám set umožní tvořit u žáků oblíbené 
techniky:
- brickfilm (animace stavebnice)
- legoanímace
- loutková animace (plastelina nebo textil na drátěné 
kostře)
- animace pevných objektů
- píxilace (loutkou je živý člověk)
Set pro tvorbu animovaných filmů nám také umožní 
tvorbu filmu kombinovaného a editaci fimu hraného,



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

ZUš Ledeč nad Sázavou má záměr pořídit Set pro 
tvorbu animovaných filmů, který obsahuje: 
PC skříň (X-DIABLO Gamer G511 3060 
(i5-11400F/16GB/SSD 1000GB
NVME/RTX3060/W11/WIFI). 11554318)
Myš a klávesnici (HP Pavilion Keyboard Mouse 200 
CZ/SK)
Obrazovku (27" LCD Dell E2720H IPS :
1920x1 080/8ms/1 6:9/1000:1/DP/GA) j
Fotoaparát s objektivem (Nikon D7500 + 1 8-140 mm) i 
Touch pad s perem pro precizní práci ruky a kresbu a 
malbu digitálními štětci (Wacom Intuos Pro Paper M).

Celý set bude veden pod jedním inventárním číslem.

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

Pořízeni tohoto setu bude velkým přínosem pro žáky 
multimediální tvorby. Žáci multimediální tvorby se 
prezentují na svém kanále YouTube (některá vydařená 
videa mají desítky tisíc zhlédnutí), spolupracují s 
hudebním oborem (videozáznamy, propagace), se svoji 
tvorbou se účastní filmových přehlídek, soutěží a 
festivalů (Pražský filmový kufr. Malé vize, Animánie, 
Zlaté Slunce, Juniorfilm, Animág). S úspěchem se také 
účastní výtvarných a fotografických soutěži, vystavují 
ve škole i ve veřejném prostoru (Hrad Ledeč nad 
Sázavou, MŮ Ledeč nad Sázavou, Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod, ZOO Jihlava a další).
Žáci multimediální tvorby se každoročně účastní Dnů 
otevřených ateliérů na Vysočině, na kterých společně s 
návštěvníky tvoří krátké animované filmy.
Nový set budou využívat všichni žáci multimediální 
tvorby. Umožní jim rychlejší tvorbu animovaných filmů v 
širší paletě technik, zpracování videa a tvorbu datově 
náročné grafiky bez omezení, větší rozmanitost a lepší 
technickou kvalitu výsledné práce.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 

: projektu (např. výběr dodavatele, 
i přípravné práce, vlastní realizace 
: apod.); v případě organizace 

kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvedte kalendářní měsíc

Předpokládaný harmonogram leden - říjen 2022 
leden: odborné posouzení parametrů v úvahu 
popadajících značek, poté výběr dle cenových nabídek 
ooměr kvalita - cena
Květen: dodání zajistí odborná firma z oblasti IT 
Realizace projektu začne hned od data dodáni. 
Set pro tvorbu animovaných filmů bude sloužit žákům 
multimediální tvorby všech skupin při běžné výuce 
několikrát týdně. Vzniklou tvorbu budou žáci průběžně 
prezentovat na kanále YouTube od června 2022. V 
červnu a od září 2022 do února 2023 tvorba :
animovaných filmů dle úspěšných nerealizovaných =
scénářů. j
Akce a soutěže s využitím nového setu: 
květen/červen:
Animág Kroměříž (soutěž pro děti a mládež, veřejné 
promítání a promítání pro školy v Kroměříží a na Zlín 
film festival) 
červen:
vernisáž v prostorách školy v rámci ZUŠ Open 
Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize - Malé 
vize
říjen:
Dny otevřených ateliérů na Vysočině (tvorba a 
promítání filmů)
TrikFilm (Mezinárodní festival dětské a studentské 
multimediální tvorby v Ostravě) 
listopa
Pražský filmový kufr
Animánie (Mezinárodní festival animovaného filmu.
Soutěžní přehlídka filmů dětí a mládeže do 26 let v 
Plzni) 
prosinec:
Tvorba a prezentace animovaných práni a novoročenek

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

S realizací podobných projektů máme bohaté 
zkušenosti,
V předchozích letech (2019) jsme získali dotaci z 
Fondu Vysočina "Učební pomůcky ZUŠ" na pořízení 
akordeonu Delicia Carmen, z dotačního progrmu Kraje 
Vysočina "Pořizováni a opravy pomůcek základních 
uměleckých škol" jsme obdrželi finanční prostredkyx na 
pořízení tympánů, koncertního křídla, akordeonu a 
barytonu,
Z prostředků Fondu Vysočiny (Regionální kultura) byly 
po několik let podporovány Festivaly dechové hudby 
pořádané naší školou.
Realizovat projekt bude přímo žadatel.
Pro zdárný průběh projektu je zajištěn souhlas od 
zřizovatele na nákup investičního majetku.



Celkové náklady na 
projekt 88 550 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 53 000 Kč 59,85 %

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
dotace 53 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 35 550 Kč 40,15 %

• z toho investiční 
spoluúčast 35 550 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pojatých v souvislosti s
j financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty o

। žadatel není plátcem DPH 8

9. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — §103, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem Je myšlen 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.

Pořadovéčíslol MMticoMi8 
akh *#*.*
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#,*8*8 "p"Mpodil,s8*2,* 
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2*37 . *#253 :** **88:

1
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3
4
5
6
7
8
9

10
v případě potřeby rozveďte V samostatně příloze k žádosti

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



zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování 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 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

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

13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je-)
1 . Doklad o právní subjektivitě
2 .Cenová nabídka od dodavatele
3 .Úspěchy žáků, kterým je učební pomůcka určena

V Ledči nad Sázavou dne 26. 1. 2022
Razítko, jmnénola a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců Žadatele



mbcomp!T.s.r.o.
i Dodvatel:

mbcomp IT s.r.o.
Nové Město 85
582 91 Světlá nad Sázavou

1. 05671375
DIČ: C206571375

Odběratel:

NABÍDKA č. 22NA00002
I 72051566
MČ: CZ72051566

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou ।
Nádražní 231
584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel;

Nabídka č.: 22NA00002 ; Korečnýpligemce:

Datum zápisu: 19.01.2022
Plátno do; i

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH KS Cekem !

Setprotarbuanimavaných filmů 1 88550,00 73181,82 21% 15368,18 88550,00

: Součet pdožek 73181.82 15 368,18 88 550,00
í CELKEM K ÚHRADĚ 88 550,00

X-DIABLO Gamer G511 3060 (5-11400F/16GB/SSD 1000GBNVME/RTX3060W11MIFI), 11554318
HP Pavilion Keyboard Mouse 200 CZ/SK
27“ LCD Dell E2720H IPS 1920x1080/8ms/16:9/1000:WP/VGA
Nikon D7500 + 18-140 mm

i Wacom Intuos Pro Paper M

Vystavil: Eva Bezoušková
ebezouskve@mbcomp.cz

Ekanorcký a informačni systém POHODA



Úspěchy žáků multimediální tvorby v soutěžích v letech 2019-2021

26. 1.2019
19. ročník Fotosoutěže nul a jedniček Znič nad Sázavou

První v dětské kategorii získal Šimon Pelikán, h ttns: //fotpk I ub~zruc.cz/

30. 3.2019

Vykoumej komiks, Praha

Třetí místo Václav Čapek, https://www.ddm-ph?.cz‘souteze/291yykoumnéi-komis

(kopie diplomu součást přílohy)

29,4.2019

Povídky novoměstské - komiks
První místo Kateřina Kulhavá (kopie diplomu součást přílohy)

25. 1.2020

20, ročník Fotosoutěže nul a jedniček Znič nad Sázavou

Třetí místo v dětské kategorii získal Martin Prchal, https://foiokh1h~zruc.c7/
(foto výsledkové listiny z vyhlášení soutěže součást přílohy)

Červenec 2020

Filmová soutěž na téma Santini

První místo Matěj Pelikán, hups;/Á\v\vv.zamekzdarxz/ film z/

září 2020

Sborniček skladeb z doby koronavirové

Šimon Pelikán, zařazen do sborníku, http://eurohudlebka.cz/data/sbonnik_2020.pdf

27,11.2020

Pražský filmový kufr

V kategorii Nerealizovaný scénář získali I. místo; Václav Čapek, Lucie Prchalová, Martin

Prchal, Tergelsaikhan Sarangerel



Druhé místo za nerealizovaný scénář získali: Matyáš Trpišovský, Matěj Pelikán, Martin 
Padourek, Jáchym Pytlík.

Následuje cena za celkový přínos pro ZUŠ Ledeč nad Sázavou (za hodně menších dílek v 
soutěži, milá pochvala pro nás všechny) a čestné uznání za zvuk (hudbu k filmu) získal Šimon 

Pelikán.

V ýsledky: https:/twww.prazskvfilmovykuftcz/elanky/vysledky-2020

23. 4.2021
Soutěže Památníku národního písemnictví na téma Ex-libris

První místo Matěj Pelikán. hUpsr/manuttmkiiarodnihopisemnictvt.cz-'vysledky-karaiúenanovy- 
yyzvynex-libris

květen .2021

Výtvarná soutěž GVU v Havlíčkově Brodě Nakresli/namaluj vtípí

1, místo za jeho fotovtip Vojtěchu Bejčkovi a cenu za mimořádný počin Šimonu Pelikánovi,

hnpsp7wmy,£aler.itthb.c?/csM^


