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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 002779.0002

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Zižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

C4

Město Jemnice
se sídlem: Husova 103, 675 31 Jemnice
IČO: 00289531
zastoupené: Ing. Miloněm Slabým, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

820711/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

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

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 doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
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.

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
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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 100 000 Kč (slovy: jedno sto 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 195 000 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 51,28% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v % 48,72% z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v Kč 95 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 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 ČI. 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. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných 
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů 
Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci.

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 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 24. června 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2019.

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 ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) zámek - doprovodné programy;
b) prapory;
c) historické kostýmy.

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 ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

ČI. 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), 
a zajistit řádné 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
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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 002779“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 bud’ výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 24. září 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 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 údaie 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).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 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
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(6) Čestné prohlášení osobv 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 6. 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 umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
8 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

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.
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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.

Čl. 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.

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené veřejnoprávní 
smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení méně 
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % 
poskytnuté dotace.

Čl. 14
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 Ráží, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 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
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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 
účinnosti 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 jejích 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 
2. 8. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 29. 1. 
2019 usnesením č. 0012/01/2019/ZK.

V Jihlavě dne ....?.5.

MUDr, Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

(za Kraj)

@ Město Jtrnnic©
Husova 103 

@75 31 Jemnice
ÍČ: 00289531 ’ DIČ: GZ00289531
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
éodÍé: §- tOa\ ódsl. 3 zákona 25&2Q(X):S&i^^^^ žádosti o poskytnutí dotog
prostřednictvím; veřejnoprávní smlouvy (dáfě :^ popřípadě nái základě povinnosti vyptýv - ..-i
zvláštního právního předpisu; žádóst obsahuie.alMppň ) . ..
aj iméhp a pňjmehí, datum narození a ^résuíbydliětě žadatQie o dbtacLhe&o návratnou finanční výpomoc, je-íi 
žádáte! íýžickou osobou, a je-li tato fyzická osobaí podnikáteíem; tšké identifikační Číslo osoby, byio-li pfKJěíeň&; 
nebO; jě-lí žadatel právnickou osobou. název, popřípadé obctíódní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, byic-í? 
pfiďšlenc,
b) požadovanou částku,
c) účel, ná který žádáte! chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 
d} dobu, v níž má být dosaženo účelu, u riávrátiié finanční výpomocí i lhůty 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) Odůvodnění, žádosti, .
f) jé-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob. v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu,
g) seznam případných pilich žádosti, -----------------:—;—
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

■ nav^A>4«»ř&ÍÍ:!HA

2Š;° -S-88-2018
lili it

Jfey ''bířt

■—.■■■■i
mJIPeiABMCO

1. Základní infonriace

Název Bkce 
Místo Konaní akce- 
Termín konáni akce 
Vkehove fctiapKj dkr-e/projektu 
Bližší popis ance
u1 I ut i j , dji i1 .k ^ t ,d>

líné akce, -vyt
akce 
návazno 
apdčl

Uděl, na který žadatel chce 
dotaci použit

‘C
ilrcsi

Historická slavnost Barchan

Jemnice
14.-16.6.2019
vwwv.barchan.cz
Realizace celého projektu spočívá v zabezpečeni přípravy, 
iórganlžace a vlastního průběhu slavnosti Barchan V JerhniciSe 
dnech 14. - 16, 6. 2019. Akce se koná v centru města, /átóáiu 
zámku a přilehlých ulicích. Jedná se o třfdénnl slavnost, která jo 
tvářena historickými průvody, historickou scénou, dobovým 
ležením v areálu zámku, koncerty, tanečními zábavami a 
Spoustou dalšího. V centru města jsou soustředěny zábavné 
atrakce a ulice města jsou obsazeny stánkovým prodejem.

■ i:, i
Akce je určena pro širokou veřejnost Současné se koná i 
několik navazujících aktivit, především sportovní soutěže O 
putovní pohár Barchanu.

Celá akce je nezisková a hrazena z prostředků města Jemnice.

Součástí tradiční jemnické slavnosti Barchan je běh čtyř poslů o 
dary královny Elišky, který je zapsán na prestižní Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Dotace bude použita na pořízeni historických kostýmů á dalších 
rekvizit, které přispějí k obohaceni historických přdycldú;;á 
dobového vzhledu města. Prostředky budou zároveň použity na 
doprovodné programy v areálu zámku. ■- ■ J casBii

1

Odůvodním zadusí, í Rěaiizáce této třídenní akce vyžsduje nemalé finanční 
r n, i, h , , de > I v-ciky, které se město sřfážíSéhnát i formou této dotace,

[podáni žádost. Vratně internace o f0ms| &eia asce je pro účastníky zcetazdařma, tj, s volným vsttipeift
■ u .Ji < lůca o um. ’oí., !i,iflriááňpravehépiágra™ávýStátípěhljJedháSetakojedňíiJf|:
■ .. ., i’“ - , un.nl »vrt jr,n» i —priSz největších akcí v široký áktílfc.c;

I Vysočiny, jaké jiné. dotsčoí tituly hylvji
v|HP*ř ipd K»l* '^■Bůna «•*> f V předchozích létech'áďálo méátá -jémnfcé o prostředky na 
..■prqai í" 'l* * i** ••i* Ituto akci zFoildu Vysočiny.■-Regionální kultura 2011~20^é 
Jwaittpt dotaci (pomne) ad oiésts otbbh y jgjgg), 2015, 2016 a 2017 Dají bylo požádáno o dotaci v řánŠfei

N .re, jjbjn, t 1• ,i .n. 
ekonomických subjektu 
Sídlo

í Právr.i subjektivita tadsHe

j^tv ' žfeda'* » J
Bankovní u tav 
Číslo bankovního učtu

Plátce DPH ' -tj t„T

, Osoba oprávněná jednal 
jrnonom společnosti 

ifdlédbci^níhoiřéjst^Ufá1jcc;C,cnccS 
Kontaktní adresa

i-<frpkocj $é lisi bd sldtej ___ ^ ^
Telefon
Email
o<. 11 111 prilo 1

i:
Idontifmaco zatí,.*nle

j MÍSTO JEMNÍCE..

J Husova 103,675 31 Jemnice; .
00289531. . -iilia

\ Obec: die zákona.128/2000 Sb; o obcích ;Ul|SÍí

; .. .
* Komerční banka :
j 820711/0100

j ANO, ale nemáme nárok; na odpočet DPH v souvislosti s touto 
í'ákcr.
i Ihg. Miloslav Nevěčný, starosta města

Zdeněk Hopian, vědoucí Odboru kultury

702090435- .
kultura@mestcHemnice.cz

| Příloha č.. 1 Výpis z registru ekonomických subjektů 
j Příloha ď. 2 Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města c 
I Jemnice

j Příloha č. 3 Obloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.



;c. nrlii'V ííía-příirmV. ^iitiifggtg

Výdaje Příjmy . .

: Zámek - historické doprovodné programy '.■'-''tsůtobó:
Zámek-zábavy, koncerty : .55Š0U3OO'

■ Hfetčrlčká scéna, průvody
Porpagačn! materiály (plakáty, letáky),

, .; 7Q.0C0

reklama : 60.000
Technické zajištěni slavnosti, úklid
Materiál

150:000 
: 15.000

Ohňostroj ,45,000
Mobilní WC 26.000
Historické kostýmy 30.000
Prapory 15.000
Koně do průvodu 15.000
Odměny - účinkující, barchanická komise 75.000
Občerstveni pro účinkující 15.000
Zapůjčení podia 45.000 Poplatek z místa - kolotoče SůdiléO
OSA 10.000 stánkýPořadatelská služba - security 35.000 Poplatek z místa - 200,000

Celkové výdaje 1.300.000 Celkové příjmy 500.000

■-V^VS;v:V
■ -■ % v;

3

3. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraie Vysočina

fi !iV (ivji« r-itsti akce ta kterou ,e dotace požadovaní
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, která Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti datace,

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

• náklady (výdaje) ilá pohoštěni
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojeni ksíti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky........ )

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

• úhrada úvěrú a půjček
• penáíe, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby, neuhrazené a 

nevyúčíované v cióbě realizace akce
• náklady (výdaje) ha právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název. aktivity ^výdaje} výí & vycájp
Výčet výdajů - nákladů, které budou zceíapěbo 
částečné hrazeny z doteče od Kraje Vysočina.
Z ceikóýéhi> rozpočtu v bodě 1 této žádostí můžete 
vyčlenřt jedhu & více položek uznatelných n6ffái$£0j$J 
v Jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat.

Zámek - doprovodné programy 150.000
Historické kostýmy 30.000 V
Prapory 15.000 :

1 Rozpis použiti dotace od Kraje Vysočina

i.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 100 000,- Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
Částečně) z dotace od Kraje Vysočina

195.000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
51,28 % 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)t které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely féfo 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu...

95.000,- Kč



: rr~r~.—r~------------------------------- ........y:------------------------------------------------------—■-------------------------- 1
Podíl vlastních prostředků žadatele w ... ....ha úhradě aktivitíyXtóéŘtirMžMíekP. 48,72% z ratorych nákladu na akhvrty,

\ ■■■:5. ^i,,. které budete hradit (zceia .nebo
Pvh : . částečně) z dotace od Kraje Vysočina

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

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení 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, ten., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE Ú.MERN& SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci

Cílové publikum .rpoičtf p-íkt. rolw 0c-.,-,.T.s.:)V-,P ■-pr«Jc..nr!rn mřiu-icn ;n.a i
.n-J- -_n-p'_'l ť n,v- _ř mtiyedětmi,sera ' m / rr j « ,n u,

Na akci není vybíráno vsttipné* proíó lze ttávštěvnósfpouze odhadovat. Udává se cca 10000 lidí za 
celý víkend. Jedná se o širokou veřejnost - všechny věkové kategorie.

Dopad atet i h -it -ii i * ci a' i o *j r. n rit ř i1-i, r J i
Dopad akce je nadregionální; přesahuje hranice kraje.

Akce má více jak 300 ietou tradici.:

Jémnícká historická síavriost Barchart se síaví již po staletí v neděli po sv. Vítu (15. Červen). Podobně^ 
slavriostiée ve střední Evropě konaly od středověku na více místech, ale nikde se nedochovaly v žiivějpp 
podóbějakó v Jemnici.. .
První.dbóhovaná písemná zmínka b Barchanu pochází z roku 1713, kdy zapsal písař do městské knihy 
několik vět o rozepři mezi radními města Jemnice o věci potřebné k závodu barchaníků. Tento náhodný 
zápis má dnes velkou hodnotu, neboť dokazuje, že závod poslů (barchaníků) byl již na počátku 18 
století dávno zavedenou á váženou tradicí. P

(Doprovodný program akce, lesp návaznost na jme akce ip i J -i -
S histonckou slavností Barchan se pojí tyto akce:
Ples královny Elišky - pořádá NKN Jemnice
Rybářské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá MRS Jemníce
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu - pořádá MS Miadoňovice
Hasičské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá SDH Jemníce
Volejbalový turnaj O putovní pohár Barchanu - pořádá Atletika Jemnice při ZŠ Jemnice
Závody horských kol MTB O putovní pohár Barchanu - pořádá AFT Jemnice

f^oiMlace jména Kraje Vysočina - nabízena protihodnota < r„k ret1 'mu iu

pozvánkách, vstupenkách,reWánWch plochách oři samotně akta J .
^ajřVysočmá nabízíme propagaci na plakátech, letácích a brožurkách s programem slavnosti,
pozvánkách na akci, ha reklamních plochách patřících městu Jemnice. Dále pak informace o podpoře 
kraje v článcích zveřejněných v regionálním a místním tisku, na webových a facebookových stránkách 
měsíaa při dalších vhodných příležitostech.

'VSt^ÁÍ;9te''4KliMÍsě.le*iSe.ák«,’iáái»^ěíilíÍ:aslt4aflé<é»3éJžísÉi»iJzit7) '

Akce není zisková, V předchozích letech se navic upustilo od vybírání vstupného na veškeré kulturní a
brstorické programy a došlo tak ke snížení celkových příjmů. V současné době doplácí město na 
pořádání slavnosti cca 800 tis. Kč.
Zde jjrosírn uveďte jakel oil Vaše další poznámky nebo doplněn.

5

V Jemnici dne 2.8.2018

© Městě Jemnice
•"Husova 103

875 3Í Jemnice
řC: OOírnSjl ■ DjČ: CZOpjBSSSI

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

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr, Ondřej Rázl 
Oddělení vnějších vztahů Krajský úřad Kraje Vysoana 
Žižkova57 
587 33 Jihlava
e-mail:razl.o@kr-wsocina.cz ... 
tel.: 564 602 337, mobil: 724650 27Ó

Pí
p

■: --'S. / : v:..;.
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Bmo dne 01.12.20io: ;.. V...
Č.).: 1/2010-7115

C Wýpžs x registru efeoHegaicicycfi saisfefel

Naše značka: 2163/2010 
stav ke dní: 01.12.201C

Identifikace ekonomického subjektu:'
Identifikační číslo (IČO): 
Obchodní jméno:
Jméno fyzické osoby:

Adresa sídía / miste podnikání:

08283531
MĚSTO JEMNÍCE

HUSOVA 103 
67531 Jemnice

Okres: CZ0634 - Třebíč

Obec s rozšířenou působnosti: 6106 Moravské Budějovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: 61061 Jemnice

Základní charakteristiky:

801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
01.01.1980
1 Subjekt bez omezení v činnosti 

841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Práyní forma:
Datum vzniku:
Stav:. . .

Datum zániku:
Činnosti die CZ-NACE:

ČSO neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikání 
právnickými Či fyzickými osobami orgánům, které pňdéiily IČO nebo prodlením pří předávání dokladů 
z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

VyhotovU:- Milada Jonášová
Číslo odboru: 7115

: feiefon:;.; 642528115 ý* ,

.ČESKÝ STATISTICKÝ ŮfctE ■ . A 
i Oddělení regk>nákóctn»n;ti>'Z

a informačních A.žA 
Jezuitská?

601 59 Brno
IČOi-0002S$W

Ta

ZáStnptóébwa'mSta Jsnaašse

•: A&iIITe*! a
* Hsísvajscffio města Jemnice í|||

it»iiéít^ííTíi^|á&2®W A

v zasedacž místnosti městského žřadn (Husova 103)

Zastupitelstvo místa:

bere na věáosaí
složení slita vSech členů zastupitelstva v souladu s § 69 zákona 6. 128/2000 Sb., zákona o 
obcích v plamám znění.

schvaluje
program ustavujícího zasedáni

’arřuje
lag. Errína itogena, Frantižka Jasanského zá oVěfovatsie zápisu.
Bc. Kamilu Hlaváčovou za zanisovatelku zániéu

volí.
Danu BabiSovou, íng. Bohumila Navrátila, íng, Milouš Slabého za členy návrhové komise. 

yoK .
Josefe Kaipíška, Bc. Zdeňka Hopiana, Bc. Václava Vyhnálka za členy volební komise. 

ui-žuje.
v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v piatxiérn zn&ií;, 
funlccé „starosty a mfatostarosty", pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění.

schvaluje
/ Veřšjtiý. způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního 

výboru a jejich členů.

sirínje
hlasovat o jednotli vých kandidátech v pořadí v jakém byly návrhy předkládány, 

volí
v souladu § 84 odsí. 2 písm. sít) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění 

lag. Miloslava Nevřžnébo, nar. 9.06.1956 uvolněným starostou místa,

Xng. Petra Novotného, nar. 2.11.1978 uvolněným místostarostou města.2.11.1978



stanovuje
v souladu § 84 odst. 2 písni, m) zákona 2, 128/2000 Sb., zákona o obcích v ZJIÍIS!-
počet Stenů rady města na 7.

voK
v souladu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. í28/20G0sk, zákona o obcích v platném znění. ;í

Ing. Pavla Nevrkla Bar. 25.12.1980 neuvolněným členem rady iKššta*
Jiřího Tymkiva isar. 13.04.1973 neuvolněným £faaem rady lafety
Ing. Mgr, Vita Feldbabda nar. 13.10.1976 neuvolněným členem rady města,
lag. Bohumila Navrátila nar. 21.07.1962 neuvolněným členem rady města,
Petra Ambrůze, DiS. nar. 16.02.3981 neuvolněným členem rady město.

zřizuje
v souladu § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2OÓ0 Sb., zákona o obcích v platném 
řmsmřnl a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedjaíříeBué.

volí
v souladu § 84 odst 2 písni. 1) záktma č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění

Bc. Zdeňka Hopiana . nar. 4.11.1980 předsédbú finančního výboi
Jiřího Prokeše . nár. 17.10,1983. Členem finančního výboru,
Ing. Ervlna Reegena . nar. 7.04.1968 členem .finančního výboru,
JUDr. Jiřího Slabého iiar. 5.07.1953 . členěni finančního výboru,
Ing. Miloně Slabého flař.. 5.12.1974 číěheji! finančního výboru,
PaedDr. Josefa Nováka nar. 19.03.1958 členem fišáhčnfho výboru,
Ing. Pavla Nevrklu nár. 2SJ2.19SO členem finančního výboru.

volí
v Souladu §84 odst. 2 písm. 1) zákona č, 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném zněni

Ing. Jiřího Kopra nar. 9.30.1967
Ing. Eduarda Macha. nar. 1.10.1966
Hanu Ukasíkovou nar. 17.09.1961
Tomáše Bařinku nar. 25.06.197!
Mgr. Milana Havlíčka nar. 7.07.1949
Ivana Kvasňu nar. 2.08.1948
Romana Havlíčka nár. 3.11.1971

předsedou kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, . 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru.

!ný

Příloha č. 3

Doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1.

Samostatná příloha.

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odsL 3, písm. f) 2.

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něj irelevantní.

3. Identifikace osob, v nichž má žádáte! přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
S. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. obec uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, zrnované 
školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v: 
%1

1 60731401 Správa majetku města s.r.o. Jemnice 100
2 47443774 Základní škola v Jemnící, p.o. 100
3 70887675 Mateřská škola v Jemnici, p.o. ioo ;/;«?#
4 26943573 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 5,88
5 75122863 DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč Raabs 2,33 ..SíÉt

6 60418885 DSO Vodovody a kanalizace Třebíč 2,65

7 65992466
Sdružení historických sídel Čech,Moravy a
Síezka 0,47.

8 70942790 Rozvoj Třebíčská, zájmové sdružení, p.o. 12,50 .
9 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1..

10 70289751 DSO Jemnický mikroreqíon 3,33 ...
11 60710888 Lesní družstvo Javorí 0,74

12 60816180
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu
Bořek 6,25 .

..13 ČSOB podílové listy (Rest.inv.fonď) 324.060 Kč
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách)

A « ____

Jméno a podpis statutárního zástupce obce:

l t i v* iirnvsK? -jssnuniuerj__  / Husova 103
Ing/Miloslav

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno*


