
Příloha C žádosti

Zdůvodnění nákladů projektu - Podrobný rozpočet

Název 

projektu:
Název žadatele:

Použitý kurz:

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Výdaje položky 

(v EUR)

Výdaje kapitoly 

(v EUR)

% 

kontrola

Přímé / 

Paušál

Výdaje mimo 

dotační území (do 

20 % z celkových 

způsobilých výdajů)

(v EUR)

Zdůvodnění

59,28 1 204,32 19,00% Paušál 0,00

1.1 Dohoda o provedené práci hod 8 10,90 87,20

Řízením jednotlivých kroků učiněných za účelem realizace projektu jako 

celku, koordinace aktivit a týmu, zodpovídá za akci vedoucí manažer 

projektu - 1 osoba/ 279/hodinu

1.2 Dohoda o provedené práci hod 20 9,30 186,00

Řízení projektu dle schváleného harmonogramu,zajištění realizace 

jednotlivých aktivit projektu, zajištění výstupů projektu, 4 osoba/ 238 

Kc/hod - manažer projektu

1.3 Dohoda o provedené práci hod 9 8,90 80,10
Vedení účetnictví projektu, evidenci mzdových nákladů a evidenci pohybů 

na účtu projektu, 1 osoba/227 Kč/hod.

1.4 Dohoda o provedené práci hod 36 17,20 619,20
Moderování a tlumočení na plánovaných akci (výstava, ples, slatinský běh 

2x). Zajistí osoby - duševní a tvůrčí osobnost, 2 osoby/ 1 hod./ 439 Kč, 

1.5 Dohoda o provedené práci hod 41 7,10 291,10

Zajištění pořadatelské služby - obslužní pracovníci ( DPP na zajištění 

pořadatelské služby, úklidu, na všechny plánované akce) počet osob 6 

/182 Kč/hod.

180,65 15,00% Paušál 0,00

2.1 Kancelářské a administrativní potřeby Kancelářské a administrativní potřeby pro zajištění všech akcí

2.2

2.3

0,00 Přímé 0,00

3.1 0,00

3.2 0,00

3.3 0,00

4 537,90 Přímé 0,00

Druh výdajů

3. Náklady na cestování a ubytování

Setkání bez hranic Mariánskolázeňsko

25,50

1. Personální náklady

2. Kancelářské a administrativní výdaje

4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby
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4.1 Překladatelské služby hod. 25 17,00 425,00

Úhrada za překlady textů- žádosti, pozvánky, tiskové zprávy, příprava a 

překlad doprovodných textů na samotné akce (Ples, výstava, slatinský 

běh), služba na základě faktury

4.2 Ples Mariánskolázeňska - doprava soubor 1 200,00 200,00

Zajištěna doprava  pro německé i české  občany na Ples 

Mariánskolázeňska  cca 40 km jedna cesta a zpět. Doprava bude 

zajištěna autobusem, cena je počítána jako smluvní nikoliv na ujeté 

kilometry. Služba na základě faktury.

4.3 Ples Mariánskolázeňska - fotokoutek soubor 1 390,00 390,00

Na plese bychom chtěli umístit službu - Fotokoutek, bude přivezen mobilní 

ateliér, služba bude po celou dobu plesu vč. Přípravy cca 6 hod., 10 tis Kč 

na pořízení služby 

4.4 Ples Mariánskolázeňska - občerstvení ks 25 19,60 490,00
zajištění občerstvení na plese. Jednoduché občerstvení na každý stůl. 

Předpokládáme celkem 25 stolů. Občerstvení 1 stůl /500 Kč

4.5 Ples Mariánskolázeňska - výzdoba soubor 1 129,00 129,00

Zajištění výzdoby na plese. Jednoduchá dekorace na každý stůla a 

vyzdobení  sálu. Předpokládáme dekoraci na 25 stolů  + výzdoba sálu. 

Dekorace 1 stůl /100 Kč -+ ostatní výzdoba 800 Kč

4.6
Ples Mariánskolázeňska - tiskařské a grafické 

služby - plakát
ks 20 2,85 57,00

Plakát - Formát A3, Papír 135g křída lesklá,Barevnost: 4/0

Tiskový náklad: 10 ks česky + 10 ks německy = celkem 20 ks, cca 1500,- 

Kč

4.7
Ples Mariánskolázeňska - tiskařské a grafické 

služby - pozvánky
ks 200 0,19 38,00

Pozvánky - Formát 210 x 100 mm, Papír 200 g křída lesklá,Barevnost: 4/0

Tiskový náklad: 150 ks česky + 50 ks německy= 200ks, náklad cca 1000,- 

Kč

4.8
Ples Mariánskolázeňska - tiskařské a grafické 

služby - vstupenky
ks 200 0,19 38,00

Formát: 175 x 60 mm,Papír 150 g křída matná,Barevnost 4/0, Tiskový 

náklad: 200 ks, náklad cca 1000,- Kč

4.9 Ples Mariánskolázeňska - ubytování ks 15 19,60 294,00
Pro bavorské partnery zajistíme ubytování v den konání plesu, 

předpokládáme cca 15 lidi, 1 osoba / 500 Kč na noc se snídaní

4.10 Ples Mariánskolázeňska - hudební produkce ks 1 500,00 500,00
Na plese bychom využili amaterskou kapelu, hraje k poslechu a k tanci, 1 

kapela / 12,5 tis. Kč

4.11 Ples Mariánskolázeňska - ocenění ks 15 9,80 147,00

Ocenění na obce a starosty obcí - vtipné soutěže, představení obcí, 

předpokládáme např.medaile, diplomy,malé dárky, cca 15 balíčků/ 1 ks 

250 Kč

4.12 Ples Mariánskolázeňska - pronájem prostoru ks 1 156,00 156,00

Na konání plesu bychom si pronajali prostor v Kulturním sále v obci 

Drmoul. Rezervace prostoru pro přípravu plesu, realizace, úklid = 3 dny / 

4 tis. Kč

4.13 Ples Mariánskolázeňska - catering soubor 1 392,00 392,00

Při konání plesu využijeme služby cateringové společnosti na obsluhu 

baru a obsluhy na sálu po dobu plesu po dobu cca 6 hod. av počtu asi 8 

lidí, služba bude na základě faktury

4.14 Výstava - tiskařské a grafické služby ks 30 3,53 105,90

Prezentace úspěšných projektů realizovaných s bavorskými partnery 

formou výstavy, představení českých a bavorských obcí IkomStiftland a 

Mariánskolázeňska, 30 ks tiskových archů

Formát: normalizovaný formát A1, tj. 594 x 840 mm,HP Professional Satin 

Photo Paper 275 g,Latexový tisk, náklad cca 2700,- Kč vč. DPH + 

4.15 výstava - doprava soubor 1 200,00 200,00

zajištění dopravy pro české občany na putující výstavu úspěšných 

projektů do jedné z bavorských obcí Ikom Stiftland, cca 40 km a zpět. 

Doprava bude zajištěna autobusem, cena je počítaná jako smluvní nikoliv 

na ujeté kilometry. Služba bude na fakturu.

4.16 Slatinský běh 2019 - ocenění ks 40 5,80 232,00

V rámci konání Slatinského běhu pořídíme ocenění pro účastníky 

přeshraničního běhu (medaile, diplomy, drobné dárky) Předpokládáme 

cca 40 běžců. Pro jednu osobu/ 150 Kč

4.17 Slatinský běh 2020 - ocenění ks 40 5,80 232,00

V rámci konání Slatinského běhu pořídíme ocenění pro účastníky 

přeshraničního běhu (medaile, diplomy, drobné dárky) Předpokládáme 

cca 40 běžců. Pro jednu osobu/ 150 Kč
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4.18 Slatinský běh 2019 - občerstvení ks 40 3,90 156,00

V rámci konání Slatinského běhu pořídíme občerstvení pro účastníky 

přeshraničního běhu (káva, čaj, voda, vuřty, ovoce, koláče) 

Předpokládáme cca 40 běžců. Pro jednu osobu/ 100Kč

4.19 Slatinský běh 2020 - občerstvení ks 40 3,90 156,00

V rámci konání Slatinského běhu pořídíme občerstvení pro účastníky 

přeshraničního běhu (káva, čaj, voda, vuřty, ovoce, koláče) 

Předpokládáme cca 40 běžců. Pro jednu osobu/ 100Kč

4.20 Pronájem WC ks 2 100,00 200,00 Zajištění pojízdného WC na akci Slatinský běh 2019, 2020

1 800,60 Přímé 0,00

5.1 stan 6 x 12 m ks 1 588,00 588,00

pořízen 1 x velký stan 6x12 m za účelem usporádání venkovní výstavy 

jako součást vesnické kulturní akci, Výstava bude umístěna na 

prostranství obce pod stanem. Pořizovací cena cca15 tis. Kč

5.2 stan 3 x 3 m ks 1 117,00 117,00
pořízen 1 x malý nůžkový (skládací) stan 3 x 3 m na Slatinský běh (2 

akce). Pořizovací cena cca 3 tis. Kč

5.3 mobilní informační stánek ks 1 1 080,00 1 080,00

Na plánované akce - ples, výstava pořídíme informační mobilní stánek s 

publicitou DSO a projektu, využijeme i na další akce a propagace DSO, 

při dalších setkávání s bavorskými partnery . Pop Up Magnetic Premium, 

zaoblený, 4 x 3 (vlastní skládací konstrukce obloukové stěny),Case & 

Counter, svrchní deska dub (přepravní box – kufr na kolečkách, )Potah se 

skládá ze šesti pruhů silného neprůhledného filmu, na který se vytiskne 

grafika a tyto pruhy filmu se magneticky připevní k nosné konstrukci 

stěny. Celkový náklad mobilního stánku vč. grafiky, vč dopravy 27.540,- 

Kč vč. DPH

5.4 plachty na plazení - PVC ks 2 7,80 15,60

Na akci Slatinský běh 2019 a 2020 - přeshraniční běh kombinovaný se 

střelbou ze vzduchovky, hodem granátem a plazením. Pořízení 2 ks  

nepromokavých PVC plachet, rozměr 2 x 3 m/ 200 Kč / 2 ks

0,00

0,00

Celkem

7 723,47 €

6 338,50 €

1 384,97 €

0,00 € 0,00%

0,00 €Nezpůsobilé výdaje:

5. Výdaje na vybavení

Způsobilé výdaje projektu:

Přímé způsobilé výdaje projektu:

Nepřímé způsobilé výdaje projektu:

Výdaje mimo dotační území  
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Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Celkem             

(v EUR)

1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

7 723,47 €

Titul, 

jméno, 

příjmení:

Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady

Schválil (statutární zástupce) Datum Podpis Razítko

Druh výdajů

 

12.08.2019

Celkové výdaje projektu:
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