
KUJIP01HPLIO

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

(ID FV02832.0008)

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

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

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
se sídlem: Školní 701,39601 Humpolec
IČO; 62540114
zastoupená: Josefem Jirků, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení a číslo účtu města Humpolec - zřizovatele: 94-3515261/0710 (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 „UČEBNÍ POMŮCKY 2022", 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 35 025 Kč (slovy: třicetpěttisícdvacetpět 
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 92 490 Kč
Výše dotace v Kč 35 025 Kč
Výše dotace v % 37,87 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 62,13 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 57 465 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 
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k předkládání projektů (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 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,
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g) dotace a dary, 2
h) náklady na pohoštění 40
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, . 3

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 FV02832.0008",)

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 
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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 
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 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.
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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 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-vysocina.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.

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 čí 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 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 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.

V MOmDLC.. dne

Školri 70'1.396 01 Humpolec

V Jihlavě dne

8
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data ] Načíst data s al fomuiafem

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti

Uložení a tisk žádostí

Evidenční čísio datasel nevygtAsigt

Kód elektronické žádosti (po 
vinni 28desdi hšknte *8 Odesat dlata” • 
záhkavs fomrulée)

FV02832-26,0122-14

Název programu

UČEBNÍ POMU CKY 2022

Název projektu UČEBNÍ POMŮCKY 2022

IČO
F

62540 114 í Načti dála o dateh

Přesný název Zu G.Mablera Hmpolec

Prvni tamma Příspěvková organizace otce nebo ‘ 
státu j

Uisce. &p Školní 701

identifikační údaje žadatele Obec: Humpolec

PSČ 39601

Sidio počty Humpolec

Název barky Kem gr&i) banka, a s i

is’ sn 78-7915240207/0100

Statutární zástupce žadatele
V pspadě řafy pm ptAvni jkon podaní

Tika

Jméno Josel
tádostije mně více osoč uvedmou se 
všecimy tyt osoby

Příjmení Jru

Funkce ředitel Skoly

Statutami zástupce žadatele
V připni kdhy pro ptávní ákon podéni

THui

Jméno

tdost je nutne vice osob, i/vedrzou se 
všeciwy tylo osptty

Přjmeni:

Fur*kce

Statutami zástupce žadatele
V kcly pr pcáirpi zkon podáni

'l itut

Jmno
ádosf /e nemné vice 0s0) vednou se 

všechny byte osoby
Příjmení:

Funkce:

Jmro. Jose?

Žádost zpracoval (kontaktní Plimeni JirkC

osoba projektu) Email reditel@ztshumpokc cz

Tel 608472664

Indentifikačni údaje zřizovatele 
tvypiní jen žadatel, pokud je

Přesný název: Mstg Humpolec
IČO 00248268

příspěvkovou organizaci 
zřizovanou obcí)

Náze barkty CNB

Čísl Cačku, 94-3515261/0710

1. Lokalizace projektu
Uvedte v ké obdiivde proiekt 
realizován (název obce vŘeiní 
oht&siý vpňpadě že btitíe realizace 
projektu pmbitist na zemi více obci, 
fakje vypst nebo v pfpan dopadfu 

úrem wedle výĚái
admiystratvní Aedneiku (např ofvod 
ORP okres, cetý kraj)

Lu. v,. Tag.. 2 - rr 
34duks. 1***1203 baeš* •yuk1v*n v otitses.t x n 30) 
‘cinFc*ata: Ť"uc ,1t *iraie v"*

Brpseid bude rshizován v mstě Huságatei # kmaj A
Vysočrn. v

2. Odévodnni projektu a jeho cie 
Popije CO vás k potísn; tuiiri.r.;, vede; 
íakájer výcbOii sífuace,jakýoroblém 
ciKŠte Vyešít co tím chcele 
dosátnout.jaké jsou CÍ/e pfOj&Mti ■ co 
chcede cíep^ít, gHvih,PfíS..

íu0*2: c4.t.z0, je pUfpj tro dopina $*,6F

Hutebni A
nástroj jexotfetnný pro doplnění- skapiny saxofonů, které v
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otace

: 3, PopiS projsktu

3 POfSÍéto co konkrttně bude obsahem
) piojektu; e» chcete poňzovet,
s budoval, vytepšoval atp

! v jakém mosivý a rotsaitu - wvedte
: základni sa/ametry zrojesetu (kolik 

eho)

Jedná
se o tdebof nstroj Barymo sax Es,zna;ky BUFFFT

4. Cílové skupiny projektu
komu reařaedfi pmjfflňu 

pomůíe: jký io buede nr pro ná 
kockrétnf pBnos, jek to zlepši jsjíeři 
Podminky afp

1j9kb a realixco náhupe tehet.o n:troe po

Projekt a reafizace nákupu tohoto nstroe pomůže a
orchestre školy který reprezntehuje škol, mésto,krej yČR1s

S. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace projekte - 
začatek/ukoneni projektu 
Pdpíšta 2nh'ši»ni 9 ukoniefti 
nákiddních rmiizamidh fází pitjjeMti 
(nap výbSf dddavalele. ppravn 
práce, realizace apod i: v
přpadě organšacs kufumnspoov/ 
akce uvedte přesný lermi ejino 
konání; poked neisciu známy přesná 
data tak uvedte kelerdámni /7ésfe

Realizace A
projektu bede od začatku termminů účinkování ordhstru v •

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popriie vaše zkušenost; s leaiízaal 
podohnýen akci; jaké máte 
zkušenost s /afráci pediektů 
(podéváni *ádosti), kdo bude pj-^ekt 
reidiwvBt ipftmo iadatei nebo 
prostřettrtietvimadbomné Umy), /aki 
organizační kroky budete muset 
podriknout. aby pgjehf Pyl 
zalizovn; jaké povoleni musíte 
vyhdit pr zdárný průběh /ydiektii

2rašenast ii rea12*m2* ac 24 dlcah1o‘ou eh

Zkušenost •
a realzace akci má dlouhotetou trad-ci a e osvdčenou v

7, Rozpočet projekte
U žadatel, íd^i mnohou upialrii 
odpočet OPh na vstupu, se .tiáklady 

bez DPH. Otstatrti iafalel
uvf&if nékiady včstně
částky uvádějte v celých Kč

Celkové nkkady na 
projekt 92490 Kč 100,00 %

Požadované výše 
dotace $4 743 Ke 70,00 %

• { 2oho awveshieni 
dolete 84 743 KČ 100.00 %

- g teo Htlestidrti 
cotace o Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 17 747 KČ 30.00 %

- z tabo in-esféni 
spo‘uúcast 27 747 KČ 100,00 %

• z too reiveslici 
polúcasi 0 Ke 00 %

8. Plátcovstv DPH u žadatele (zak ikuyt vhodnou vanantu)

žadatel js pitcem DPH a u zdanitelných plnění p‘jatých v souvslost s finncosáním 

daného projektu nemó nárok na odpočet haně z ořidané hodrxty

Žadatel je plátcem DPH a v zdaniteintýeh pkněn prjatých v souvislosk s finarcxsvnim 
daného prbjeklu má nárok na odpEt doně z přdlane hodnoty

adatel neni plátcer DPH g

9. identifikace osob, v nichž mž žadatel přímý podi a výše tohoto podílu podle zákona , 
250/2000 Sď o rdipočtových pravidšecn izemnnich rozpočtů - § 10s 3. olsm. I) 3

PoditemnjemySfen obcaodr*épa*» cqfoowaný v § 31 zšltoiíaé. 9Qr26l2 S) . o circtzocnich kcr/Kitííc^ň. we 
pezdajs/ch podpisů Práynáck 0300a podrwkajkci avede přímý obchodní pódii v jmýcíi prvníckýc)) osahác* 
Pokud pedvnichÁ osoba eems phrdý obchadi» ppdil • tdhšch pihřivckýcli osotáct mřbo pohod je iatúíal 
fy2**cu osobou pah qi2s gveteno:/ Icbo’hu. mr^plďlxe.

Potadové 
číslo IČO Nazev právnické osoby, v niž má žadatel přímý podil Výšs yodilu v %

1

2

3

4
5

5

7

8

&

10

vppacé.potebyrvesfl vsrpwosiafnéprlze řádOSE

10. Prohlášení žadatele, že zajisti podil na spolufinancovni projektu a souhlasí se zvefejnérím 
vybraných údajů o projektu

Žadalef prohlašuje že zajisti podil na spfutinárcování projektu a souhlasi se zveřemnnim svého 
jména (obchodniho ména), adresy (sidla), názvu projektu a výše pridelené dotace pro e
admihis trace čerpání prastiedků z Fondu Vysočiny. *

11. Prohfášerí žadatele o vypořádání závazků (ietýká se obcí, svazků obci a organizací 
zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/Učební%20pomůcky%202022edotace-odesláni%... 26.01.2022
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adatel prohilašuje, ŽS

a) ma vypalAdány závazky vůči státnimi rozpočtu astátnim fondům (ta závzkty váč skálnimu 
rozpačtu se ix>va2ují závazky váč finanéninu úřadu. Správě socieiplho zabszpečeni zdsawuwn 

pojštovnlám a Celní za státnf kmdy se pevažuji Stétit fond votrsho ortasMedi, Pozerzakový 
tond, Mtátniondcozvoje bydenf a Stéini fond dopravnl inirastrasktury),

b) na majetek žadatele nenvyhlašen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel neni v 
likvidaci,

12, Prohtášeni žadatete o četnim obdob (nevypiuje adatel, který poufiv účetní období 
shodné & kalendamnim rokem a Žadatel, který není účetní jednotkou}

Žadatel prahtašuje, že používá účetní období (hospodáiský rok) od 1.1.2022

do 31 12,2022 .

13. Seznam dokladů flivaďtd seznem všech dokladů kiffiá * řáddfS pákiáciále a očsteajteje /

Pčpadn to*lady doic2ím *n102* 1ci0ae • plsamýé oideb -00%

Poznámka pro žadatele :

Pted fxsdáfkíp propektu si oeřte, zde
- je foryynláf Ládost kompietně vyplnsn véeln kódu efektroniché Aádost

jsou přiloieny veškeré doklady nutné k pasou zení íédosti poradované v bodá 15 Výzvy 
* předkládáni projekt

propehtspihue Milána a podminky uvedoné ve Výzvé * n‘ecdtládni projaktó

j žšdokt včeiné dokladů nutných k posouzeni žácosti phoravene k podání tile pocminek 
uvedeaých v bodě 14 Výzvy k pfetikiádání prasklí;

• žádost /a poctepsana vietni stafutámnire zastupci,jechž podpisy ptou netné pra pitstnost 
prvního ýstinání '
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Příloha k žádosti o poskytnutí datace z fondu Vysočiny. — b4h" "

Aktualizace neúplného textu ze strany 1 a 2.

1. Lokalizace projektu
Projekt bude realizován v městě Humpolci a kraji Vysočina, 
Hudební nástroj bude využíván v orchestru ZUŠ Humpolec. 
Účinkování bude pro širokou veřejnost.

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle
Hudební nástroj je potřebný pro doplnění skupiny saxofonů, které jsou velmi potřebné pro 
prezentaci tanečních, filmových a muzikálových skladbách,

3. Popis projektu
Jedná se o hudební nástroj Baryton sax Es, značky BUFFET CRAMPON 400 series.
Na škole je nástroj podobný, jehož stáří se odhaduje na 50 let a nesplňuje 
základní parametry - ladění a techniky k ostatním saxofonovým nástrojům ve 
skupině.

4. Cílové skupiny projektu
Projekt a realizace nákupu tohoto nástroje pomůže orchestru školy, který reprezentuje školu, 
město, kraj v ČR i zahraničí. :

5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončeni projektu 
Realizace projektu bude od začátku terminů účinkování orchestru v období měsíců 
duben - prosinec 20.22 a dalšího účinkování v následujících letech.
Uplatnění: festivaly, soutěže, festival Mahler Kaliště, finále Zlaté 
podkovy Humpolec.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu
Zkušenost a realizace akcí má dlouholetou tradici a je osvědčenou formou pro veřejnost 
daných prezentací s podtextem zachování tradic regionu. /

Gustava Mahl 
Školní 701 39(

Základ; 1



Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec

UČEBNÍ POMŮCKY ROK 2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Celková cena hudebního nástroje Baryton sax Es je dle aktuální nabídkv včetně DPH- 
92 490 Kč. V

Z této položky je požadovaná výše dotace 54 743 Kč 770%/

Spoluúčast žadatele /ZUŠ G. Mahlera Humpolec/ činí 27 747 Kč /30%/

VYUŽÍVÁNÍ HUDEBNÍHO NÁSTROJE

Tato učební pomůcka je velmi důležitou součástí pro skupinu saxofonů pěti nadaných a 
talentovaných žáků, kteří mají možnost se na tento hudební nástroj střídat dle 
aktuálního požadavku dirigentu orchestru. Pořízením této učební pomůcky se značným 
způsobem rozšíří možnost zařazení populárních skladeb do připravovaného programu 
orchestru školy.

PS. Ještě vám zasílám možnost pro doplnění hodnocení specifických kritérií

Žáci této skupiny jsou součástí orchestru školy, který se umístil již několikrát 
v celostátním kole soutěží orchestrů ZUŠ na velmi pěkném druhém místě ve své 
kategorii.

Základní umělecká škola 
Gustava Mahlera Humpolec 

školní 701, 396 01 Humpolec
IČO: 62540114


