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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 003085.0033

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

Pavel Solár 
se sídlem: 
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Jihlava, Máchova 3901/40 
60592851
Fio banka, a.s, 
2700452517/2010

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Trampský širák 2022“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).

ČL 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČL 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 akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc 
korun českých).

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

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

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 280 000 Kč
Výše dotace v Kč 75 000 Kč
Výše dotace v % 26,79 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 73,21% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 205 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 
2, procentní výše dotace dle ČL 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČL 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vest. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
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předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 10. září 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy,

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČL 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

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

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

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

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

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

ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 

Strana 3 (celkem 7)



a zajistit rádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003085“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dané. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 30. listopadu 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

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

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

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

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

Čl. 9 
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
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e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl 11. odst 2 této smlouvy
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst 2 čl 11 této smlouvy
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c)orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

ČL 10 
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 akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

ČL 11
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře“ umístěné v dostatečné velikosti 
na - pozvánkách, plakátech, programech, billboardech, vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí,

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

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

d) poskytnutí 10 ks volných vstupenek na akci pro potřeby Kraje Vysočina,
e) viditelné vyvěšení 5 ks prezentačních plachet s logem Kraje Vysočina o velikosti 1 x 3 

m v bezprostřední blízkosti hlavního podia (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u 
Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel 564 602 142, rihova.m@kr-vysocina.cz),

f) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že je akce podpořena Krajem,
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g) prominentní umístění loga Kraje mezi logy partnerů a sponzorů akce v případě 
realizace prezentačních panelů,

h) případná distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály sí 
příjemce vyzvedne u Kraje - kontaktní osoba: Ondřej Ráži, tel. 564 602 337, 
razko@kr-vysocina.cz),

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

j) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina jako 
partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech rádiích 
(znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina“);

k) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;

I) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/krajvysocina na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce.

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita .

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

ČI. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 13 
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČL14
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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČL 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
5. 8. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 25. 1. 2022 
usnesením č. 0093/03/2022/RK.

V Jihlavě dne...... --

/ Mgý. Vítězslav Schrek, MBA
/ hejtman kraje
/ (za Kraj)

\ / “2e I . í
rojvysocna i

*-*"azbbv = 852/57, 586 0 Jbens j í

V...................dne . ..................... ......

Pavel SLAR
(@ Máchova 46. 1
586 01 Jihlava 1 J ,_ —
IČO: 605 92851 „

Pavel Solár

(za Příjemce)
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podie § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. ize dataci poskytnout na základě žádostí o poskytnufi dotace 
prestřednictvim vefesnoprávni smlouvy (dále jen .žádost'), popřípadě na základě povinnosti vyplývajicí ze 
zvláátniho právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydlité žadatele o dotaci nebo návratnou fmanni výpomoc, je-li 
žadatel tyzkckon osobou, a jedí tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikaci i čisko osoby bylo- pňděleno, 
nebo, je-li adatel právnickou osobou, název, popři padá obchodní Tirmu, sídlo a identitikani číslo osoby, byfo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku.
c) úel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít.
d) dobu, v níž má být dosaženo účetu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředku a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikac
1. osob zastupujicách právnickou osobu s uvedením právrith důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v táto právnické osobě.
3, osob, v nichž má přímý podíl, a o výsi tohoto podílu.
g) seznam ppadných pílích žádosti,
hj den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele v případě zastoupení na základě plně moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: Hudební festival Trampský Širák 2022
Místo konáni akce: Stoky, areál Mánesův mlýn
Termín konání akce: 2. - 3. 9. 2022
Webové stránky akeelprojéktu: www., tra m pskysi rak. cz
Blžší popis akce:
Cílové pwbgkum, dopad: akce tradlics 
akce, doprovodný .program ake tesp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 

apod.

Cílem projektu je realizace neformálního setkáni příznivců 
české hudebnosti v rámci volnočasové aktivity, umožňující 
cllovým skupinám interakci s jinými lidmi stejného 
zaměření. Dominantní složka zamýšleného cHe je tvořena 
uspokojením lidských potřeb v oblasti zájmových aktivit, v 
rozvoji kulturního Života v kraji, podpoře turistického ruchu 
a tvorbě občanské sounáležitostí s regionem.
Cííové skupiny projektu zahrnují jednak jednotfivce, dále 
neformální zájmové skupiny osob, rodiny s dětmi a 
okrajově rovněž menší pracovní kolektivy. Geografické 
zastoupení cílových skupin bude tvořeno napříč celou ČR, 
s mírnou dominanci obyvatel Kraje Vysočina
Prostřednictvím realizace festivalu dojde k naplněni potřeb 
cílových skupin, spočívajících zejména v uspokojení jejich 
zájmových, relaxačních a volnočasových nároků, jakož i 
naplhování jejich potřeb v oblastí sociální interakce.
V rámci akce může být propagován kraj Vysočina, jako 
nositel geografického umisténi akce Propagace bude 
umožněna formou loga podporovatele akce na plakátech, 
vstupenkách a dalších propagačních materiálech, včetně 
umístění' reklamního banneru v rámci vlastní akce

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použit:

Honoráře účinkujících

Odůvodnění žádosti:
Popis výetwzí . situgce, kter vede k 
podáni žadost včetné :intosmace0 iom, 
xda adatel ždal.o.prostfegkyna tdo 
ako v cámci grahtových programů Fatten 
Vysočiny, jaké jiné tituty byly
vyváty (of Kraje .Myeočaisa nebo i 
programů EU zda 2adtes žádal o 
firanční doted tporwoc).od.mésta(ota} 
a pokud sne, v ak vy, v pfipade, 2s 
nebyío požádáno, proč; m

Hudební festival Trampský širák pořádám každoročně, 
bez přerušení, od roku 2003. Za dobu své existence se 
tento festival se stal etalonem hudebních festivalú v 
oblasti folk a country. Na základě zkušenosti a poznatků 
vyplývajících z dosud realizovaných ročníků festivalu 
můžeme konstatovat, že uspořádání plánovaného 
festivalu je enormně náročné nejen v oblasti organizační 
ale zejména v oblasti zajištění finančních prostředků pro 
realizaci festivalu. Finanční podpora festivalu Trampský 
širák umožni realizaci dalšího ročníku festivalu v 
zamýšleném rozsahu, kvalitě návštěvnických služeb a 
propagaci regionu.

Identifikace žadatele ______
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Pavel Solár

SidiO: Máchova 3901/40, 586 01, Jihlava
IČO: 60592851 _________
Právní subjektivita žadatele: 
(k žédostipfilotekep*dokladu.oprávni: 
subjektivit *adentesel

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského 
oprávněni č j.: ZUJI/4558/2009/HE/1

Bankovní ústav: Fio banka, a.s. Jihlava
Číslo bankovního útu: 2700452517/2010

Způsob vedení účetnictví :
(nehodief se škrtněte) :

2, Daňová evidence
3—plateváninákladé-fefmgE-paeéle

< Plátce DPH: (ANONNE) NE _
Osoba oprávněná jednat 
jménem společností: 
(die obchodrh rejsirtku):

Pavel Solár
Máchova 3901/40, 586 01. Jihlava 
60592851

Kontaktní adresa:
(pokud se itčí od sidla)
Telefon: 605290347
Email: sampaj@seznam.cz
Seznam přiloh:
(seznam vech doktedú, kterě jsou . 
k *áckeist piloženy

Živnostenské oprávněni & j.: ZUJ/4558/2009/HE/1
Čestné prohlášení de minimis



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdaje Příjmy
pronájem prostor 120 000 Kč
pronájem služeb 150 000 Kč
technické - organizační zajištění 40 000 Kč
honoráte účinkujících 280 000 Kč
náklady na dopravu 15 000 Kč
služby propagace 50 000 Kč
autorské poplatky 45 000 Kč
stravování 10 000 Kč

telekomunikační služby 5 000 Kč
další nezbytné náklady 5 000 Kč

sponzorské dary
Mastní prostředky 
vsiupné

240 000 Kč
60 000 Kč

420 000 KČ

Celkem: 720 000 Kč Celkem; 720 000 Kč

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace Části akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákladů, kterě Krt^ Vysůíina určuje za 
rieuznatriitié v připatíné smiowě o poskytnutí dotace.

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

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

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

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
* náhrady škod a manka
* zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Vfěel výdajú - nákiadů, které budou zcela nebo 
Čátřteéně hrazeny 2 dotace <xf Kraje Vyrjočinit.
Z celkového rpzpočtti v bodě 1 těto kádosti mžete 
vy&enřt jednu či více poloiek uznatelných nákladů, a to 
v jejícli plné výěi. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu * dotací Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutně pří vyúčtováni prokázat

Honoráře účinkujících 280 000 KČ

■ Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 75 000 Kč

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

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivituty). 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečné) z dotace od Kraje Vysočina

280 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
26,79 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částené) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vtastnimi prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myiienyjtik vlastni zdroje žadátete, tak i 
ddatni dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu...

205 000 Kč

5.

Podíl vlastních prostředků Žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečné) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

73,21 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

Částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročeni z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci částí akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2). schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci _______________ . __ __
Citové publikum tpopišta prosím, kolik csob akce oskovVostovila vpeáchozich roCnícich, jaká je eýah 
sfruM»řa"i)spř. tjéB, mládež, rodýry s dětriK senioři, muži ženy, veřeifTOSt, mkkMíly, aped ) !

Na základě mnohaleté tradice sa festival vyznačuje širokou základnou příznivců z celé 
republiky Cílové spektrum publika je rozvrstveno napříč všemi sociálními skupinami. Vedie 
jednotlivců převládají neformální zájmové skupiny osob, rodiny s dětmi. Akce se účastni । 
rovněž pracovní a neformální kolektivy Návštěvnost stabilně osciluje kolem 5 tis, osob.______ ] 
Dopad akce (Msa má např. dopad fokainí, regionální, celostátní, mezinárodni apod )________________________ I
Festival má nadregionáiní charakter a jeho návštěvníci se rekrutují z celéCR. Realizace! 
projektu přispívá k propagaci a zviditelnění Kraje Vysočina, ke kterému dochází 
prostřednictvím celostátní reklamní kampaně v rozhlasu, televizi a tisku Nedílnou součástí 
propagace kraje tvoří subjektivní prožitky návštěvníků festivalu získané pobytem v lokalitě 
atraktivní pro další cestováni a volnočasové aktivity. Vedlejší součástí projektu je podpora 
turismu, služeb a cestovní ruch v kraji, návštěvníci setrvají v regionu celý víkend a využívají 
další služby nad rámec dané kulturní akce. Festival nabízí víc než jen pasivní konzumaci 
hudby Jeho přidaná hodnota spočívá v aktivním zapojení široké veřejnosti ať už v oblasti 
mimohudebnich aktivit či v aktivní prezentaci amatérských hudebních těles.  _____
Tradice akce jjadr^ se o novou akc pebo o akci $ mnchaieitxi tradicí, apod.?} i
Jedná se o kulturní akcí s dlouholetou tradicí. V průběhu uplynulých let se festival stal tradiční i 
značkou setkáváni příznivců folkové a country hudby. _______   í
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud wsiuje)_ }

4



Veškerý doprovodný program se koná přímo v areálu přírodního amfiteátru. Vedie kulturních 
vystoupení jsou pro diváky připraveny doprovodné aktivity (např.: soutěže pro diváky i pro 
uměice, velmi žádané jízdy na koních, rybolov, hry pro děti a tzv, životni šance)
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (aký specifický rekiamí prostor pio 
propagaci Kraje Vysočna organizátofi nabizej - nap, na popaganich materiatench spojených $ akei, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, fffkiawMch p?i smetné akcí. J _ ______________________ _________________

Propagace Kraje Vysočina bude umožněna formou loga podporovatele akce na plakátech, 
vstupenkách a dalších propagačních materiálech, včetné umístění reklamního banneru na 
místě konáni akce. Samotná propagace festivalu bude probíhat prostřednictvím plakátových 
ploch po celém území Kraje Vysočina, distribucí „zvadel" do schránek v okresních městech 
kraje a dále prostřednictvím inzerce v masmédiích (Česká televize - regionální vysllání. Rádio 
Region, Country Rádio, Rádio Karolína, Eldorádio, Rádio OK, Rádio Blaník, Rádio Preston, 
Jihlavské Listy, Deník Vysočina, Právo, Mladá Fronta, Listy jihlavské radnice. Noviny kraje 
Vysočina, časopis Folk a Country, Portýr atd.). K nadregionáiní propagaci dojde rovněž v 
rámci obdobných spřátelených festivalů v rámci celé ČR. __ ______________ __________
Výtěžek akce (pot) cd se jedná 0 akd, která genemjo žtsř. jak je tento ásk použit?) ________
Ekonomický výsledek akce je přímo ovlivněn návštěvnickou účastí, kterou lze obtížné 
předvídat; S ohledem na místo realizace festivalu, které se nachází pod širým nebem, se do 
hospodářského výsledku festivalu značnou měrou promítá rovněž vliv klimatických podmínek, 
které rovněž nelze předem predikovat. Případná ekonomická ztráta jde k tíži organizátora. 
Případný přebytek v hospodaření bude vynaložen na kompenzaci ztrát vzniklých v některých 
uplynulých ročnících či investován do zkvalitnění přípravy dalšího ročníku._________
Zde prosím uvetfte jakékoti Vaše další poznámky nebo doplnění:

V Jihlavě dne 5. 8. 2021
Pavef SOLAR
(Má-chona 40 
see c: Jihdlava r
IČO: eos 92 451

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