
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 002963. 0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:

(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

a

DOC.DREAM services s.r.
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

o.
Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava 
05386551
Markem Hovorkou, jednatelem a 
Katarínou Holubcovou, jednatelkou

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4356204379/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu 2020 - 
audiovizuální výchova v Kraji Vysočina, 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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje
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Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 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 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné 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 728 508 Kč
Výše dotace v Kč 300 000 Kč
Výše dotace v % 41,18 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 58,82 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 428 508 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 ČI. 5 
odst. 2 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedené v tabulce v ČI. 5 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu a jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
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společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových uznatelných nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI. 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od 
1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

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. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrady úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) náklady na občerstvení,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.)
h) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) náklady spojené s propagací,
b) technické zajištění akcí,
c) pronájmy sálů pro přednášky a projekce,
d) aktualizace knihovny - nákup knih a časopisů,
e) honorář přednášejících včetně přípravy odborných lektorských materiálů,
f) honorář koordinátora vzdělávacích aktivit,
g) pronájem virtuálního prostředí Zoom.us pro přednášky.
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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 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci 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 dotace poskytnuté 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 v daňové evidenci sledovány 
odděleně 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 002963. 0001“,

d) zajistit, aby do celkových uznatelných 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 uznatelných nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
výdajovými pokladními doklady,

f) doručit Kraji nejpozději do 31. března 2021 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, 
která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu 

tiskových a propagačních materiálů o akci (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 
10 odst. 4 této smlouvy),

- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů akce a 

jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady akce (faktury, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

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 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 ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
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) 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-vvsocina.cz/publicita.

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

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. prosince 
2020:

a) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci 
uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem, a dále i na úvodních lekcích cyklů.

b) Na výstupech akce typu pozvánek plakátů, billboardů, vstupenek, publikací, 
programů, internetových stránek či dalších materiálech souvisejících s akcí 
uvede Příjemce logo Kraje Vysočina nebo "Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení 
na www.kr-vvsocina.cz/publicita.

c) Viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ 
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání vzdělávacích akcí v
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počtu min. 1 ks desky rozměru 0,5 x 1 m (reklamní desku si Příjemce 
vyzvedne u Kraje - Říhová Martina - tel.: 564 602 142, e-mail: rihova.m@kr- 
vysocina.cz).

d) Viditelné a trvalé umístění loga Kraje Vysočina v řezané grafice na vstupních 
dveřích do Centra dokumentárního filmu v Kině Dukla.

e) Umístění fotografií ze vzdělávacích akcí obsahujících grafiku (rollup) Kraje 
Vysočina z příslušné akce na oficiální facebook CDF v rámci anotace akcí či 
záznamu událostí.

f) Promítnutí loga Kraje Vysočina na plátně před začátkem každé projekce.
g) Označení publikací pořízených ve fondu CDF pořízených z dotace kraje 

logem kraje se sponzorským vzkazem.
h) Umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce a v online přístupné databázi fondu knih a filmů 
a výzkumných výstupů.

i) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje 
Vysočina nebo „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" ke 
schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho 
Kraji ke konečnému schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, 
razl.o@kr-vysocina.cz).

Cl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

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, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 písm. 
i) 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.

3) 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.
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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) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Iva Strnadové, DiS., tel: 564 602 260, 
email: strnadova.i@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 s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 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) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce.

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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
12. 5. 2020 usnesením č. 0223/03/2020/ZK.

4. 06, 2020
V Jihlavě dne.................... V.....................................  dne.....................

s.r

Jana Masaryka i
cpe m líh’ ■

Ing. Jana Fischerova, CSc. 
náměstkyně hejtmana

MarekHovorka
jednatel

Katarina Holubcová 
Jednatelka
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU

Název akce/príSjektij,'

Místo realizace akee/p'rojektu:
Termín realizace projektu: v'
(oddoj .■._•... . .__
Wětíové i stránky ákcs/přójekťur

Centrum dokumentárního filmu 2020 -- audiovOuáíní
výchova v Kraji Vysočina

Jihlava ajirsi Vysočina 

1. 1.-31. 12. 2020

www.c-d-f.cz

í



i Bližší popise akce/projektu:
0 ' *= ž.ut ares :

— J-r'
i apod. .. ...

Uče!, ha kSsrý žádáťéí.cHce(
' dotaci použít: k

Cenlrur.' dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě bylo otevřeno 
re -a v:vc? '014. Již8 let v každodenním provozu nabízí různorodé 
■•'.•v vzleávsoí lehce a cykly zaměřené na poznávání filmu, 
c sudlcvteuálních médií i online prosíredi pro základní a střední 

, školy, pro širokou veřejnost, seniory i národnostní menšiny 
... -I v Kraj: Vysočina. CDF provozuje teirrtmkv zamsrenou knihovnu 

a vWec’éku určenou pro samostudiu i a za n rvě rozšiřování 
(vědomostí z oblastí Římu, doom. * nV současných 
j světových události a ostatních umě ' %Hn, CDF siáíí v

j. : j Kině- Dukla a návštěvníkům je otevřeno 7 dní víýdnu.
| V rámci Centra dokumentárního filmů byla realizována řada 

: | přednášek a tematických cyklů {od konce prosnce lžu 1.jO í 
j současnosíi proběhlo přes 400 lekcí) zaměřených " oíreó -a 

, j základní a střední školy, seniory a Širokou verercs; ; _v: 
i ■ ■ : ] různými způsoby představily, problematízovaly a zprentecmcvaiy i 

- i j současný stav audiovizuální kultury i kultury obecně. !
i i Od svého vzniku CDF roz« n r s 'o *•' \
(Vysočina a spolupracuje . 1 ^ ~,:js •
'j knihoven, krajských organizac <- t •» - ’ ~~ v
y( Toursim, Vysočina Education! os ='cn «ui i n ’rsitun <.

: C j aktivně se zapojuje do regionálních vzdělávacích a kulturních 
v! aktivit.

(2a doóu své existence se CDF etablovalo jako unikátní 
| regionální neziskový projekt, který pomáhá kriticky reflektovat 
: každodenní „mediální realitu", která nás v současném světě 
stále více. a neodbytněji obklopuje a spolu š tím přináší nová 

i rizika, problémy a vzbuzuje nové (nejen) etické otázky,
| V posledních letech se CDF soustřeďuje také na rozvoj 
{praktických dovedností mladých, lidi v oblasti audiovizuálních 
i médií s citem podnítit a posílit rozvoj audiovizuálního průmyslu 

j; Ij v Kraji Vysočina.
| Centrum dokumentárního filmu spďurreto/c "ž "4 ř"Cami

■ [ v Kraji Vysočina a v současné doLČ * ’ > cgrtc cz- o ve
. i spolupráci s Vysočina Education c r „ pro

pedagogy, jejíchž prostřednictvím se ,rrv u> ,r , svat,
! jak se ize jednoduše a aktuálně vztahovat k vizuálním a 
i audiovizuálním médiím v rámci výuky přímo ve školáčtí.

■ j V současné krizi spojeně s šířením koronavlru a izolačními 
, i ( i opatřeními CDF přechází se svým programem do online 
č-t-j prostoru. Zde bude program po celou dobu „koronavirové 

. j krize“ všem zájemcům k dispozici zdarma. CDF využívá 
j software wsbinšřů, které umožňují živou interakci 
i s posluchači a mohou lak pomoci kompenzovat nedostatek 
i sociálního kontaktu během současných omezení. CDF 

V i tímto způsobem nabízí volnočasové aktivity pro děti, 
i večerní program pro širokou veřejnost í vzdělávací 
i seroísiářa, kterých Budou mocí díky této technologii využít 
I všechny škoiy z Kraje vysočina.

Centrum dokumentárního filmu - zajištěni audiovizuální 
výtíhovy a kritického přístupu k mediálnímu obsahu a 
rozvoj praktických dovedností v oblasii audiovizuálních 
mědit v Kraji Vysočina (podrobněji víz příloha č. 4}
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Odůvodnění žádosti;-■ . ")

•='!-= - Centrum dokumentárního íiimu je regionální projekt působící 
- :nm '4.;;s‘ r'-J~-za c • v oblasti vzdělávání ve sféře, která zatím není pokfyía v rámci

_scsm :i, v-a-'-.i < radíéniho školního vzdělávacmo systému. Výsledky jeho
spomoc)- od města fobcej apoa; a pokud i dosavadního působení přitom ukazují, že stále více učitelů, 
ano, yjaká výší, v, případě, -áa, .nebylo j žáků i zástupců široké veřejnosti si uvědomuje, že mediální, 
s'Hzsri crc? ' .-c, s,0, >7 i ’ g mm j v f c v c.'stupu k médiím jsou

- ; rsiiU''/ ' h f * » '”1 ''■'*> r 3 z. t
---i / o „ d - i >-- o a ejíž hlavní cílovou

... . i srn pí .cii ;sca , *54<s 'sut „ i .o! t =ti c »n a základních škol,
‘ r r k ■ rj nelze tento projekt realizovat zvláštních příjmů bez externích

■ : ■ i zdrojů financování.
h mři - ' regionálního Centra dokumentárního filmu jíž
, 'ví. Smlouvou o poskytování služeb obecného 
-cro jo’s o zájmu Slatutámí město Jihlava ve výší 

..■■■■■■■■■■ 400.000,- Kc na rok.
Dále jeho fungování podporuje Ministerstvo Kultury a Státní 
fond kinematografie. Veškeré prostředky jsou využívány na 

: rozvoj aktivit v Kraji Vysočina.
'v '■ :

i j Centrum dokumentárního filmu se nyní nachází v situaci, kdy 
i i potřebuje zajistit finanční orostředky ktomu, aby mohlo své 

i cmrc-*, zéir íí. ip< . "-cm ť>e v'nu,*, .rnrT^n -o 
i OOZSC" *'Tl ,3 Ol s’m uíi uť. J? g-i O JÍC J /O í<m „
i SKO* : 'cs o i ’/z ■ -r, <. <s'-'o c-fi r-i,u - c
i step,o js.-.o k.tcr/m ./zva,,., ,<ieic pn>ok.aca s..Uc!u» apojc.J 

fy Ji J -v.;,-1 s koronavirovými opatřeními, potřebuje CDF posílit koordinaci
i vzdělávacích akcí a nasazení kocrdináíorkv ořevést do 

ViC-mi , Cr flu « srn .'uetevacíeii akcí
-1 ~ s r -n ^ .-I ' a zároveň

■ V a-.c„ i,’\'i “ . . CioU i j strance. Proto
se prostřednictvím teto zadosti CDF ooraci na Kraj Vysočina,

, ; - ' ; ' " v Jehož regionu činnost realizuje. (Podrobněji viz příloha č. 4)

Současná opatření reagující na šíření koronaviru podnítila 
CDF k tomu, aby svůj program přesunulo do online 
prostoru. CDF proto v následujících měsících připraví 
program pro širokou veřejnost, pro školy, i voínočasové 
aktivity pro děti, které budou dostupné zcela zdarma. 
Zároveň tímto krokem CDF získává zkušenost s pořádáním 

j online diskusních setkání a ontiné workshopú, které mohou 
I dále sloužit i v dobách po současné krizi, Online prostor 
| totiž umožňuje doručit program kamkoliv v Kraji Vysočina 
j bez ohledu na vzdálenost a nutnost fyzické přítomnosti 
j v daném prostoru.
j Nabídka takových aktivit a lekcí Je tedy určena pro všechny 
| škoiy v Kraji Vysočina, \ školy ze vzdálenějších lokalit 
mohou nyní tftnto způsobem otestovat, co Jím program CDF 
může nabídnout

Požadovaná částka dotace: 400.000,- Kč



Itišhtífikáčějžádáfafe’

Nižes/žadatele: ■
Idle registru akoflcrrackýcn šiiíý-eMii)
Adresa- síďiaí / . :

j OOfeDRteAM, searyŽGess.r.o. 

!Jana i
IČO:.....""......“........

Právní forma žadatelé:
(k žádosti-přiložíš: Kopii doklad ujcpfgvpi
■subjektivitě žáaátelej' ■M- .tý ;v 
Bankovní ustáv: .

Cisto bankovního'.účtu:

Statutární žástupcé žádátefé:^m 
{pro právnické osoby) ■'

P5 -38 65 51

Společnost s ručením omezeným ~ s.f.o.

Česká spořitelna a.s. * 1

j 4356204379/0800

I Kateřina HÉúbcová, jednatelka
1 Manfo Hovorka. jedíiataS_______

■. Kontaktní údaje

I Kontaktní Osoba: • r ;..n. i Šimon Bauer
i kontáRtníádreša:/' . i Jana Masaryka 20. 586 01 Jihlava
i (pokud se lisí od sídlet .í | ________
ffžjěfoii:'. IQ, ?~:"30€ts 77"!........ ........ I...

< £tt»ailž . l.§Í!lSB@£áfcf-JíS................

Seznam příloh žádosti:
(v/ - „ 'a k posouzení žádosti)

?hmc so-i DPrl u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu!
1 Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s financováním
i projektu nemá nárok na odpodet daně z ondané hodnoty _________

C-dsta' p'átcam DPH a u zaar-eYýc- c ■’='! ur, pu v souvislosti s financováním
'.rc,eKu rná_ tárqh na odpočal ns-e r/vr -cc,~< ________
Zacat&i nam pis.cam DPH   

Doklady nutné k posouzení žádosti:
1. Ockad r- scb:9ktivlíě s úředním ověřením ne starším 90 dnu před podáním žádosti
2. - s uvedením rozpisu jedrsoffivýcti druhu nákladu s rozdělením na InvssSčni a

--v Č <
3. r>t ixt., ! Ac: >c i dle zákona 6. 260/2000 Sb., o rozpočtových pravjdieen územních rozpočtů 

Další přílohy:
4. Odůvodněni žádosti o podporu a náklady projektu
5. Závěrečná zpráva za rok 2019

V Jihlavě dna 1. 4, 2020

razítko a
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’!2ta V- 5W iá.ímlava

Rozpočet k žádostí CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO řlíMU •• miď/ovfeuá/trf výchova v Krojí Vysočina 
prilohac. 2 Kzaclofitj o podporu projektu 2 rozpočtu Kraje Vysočina 20?.04;-:pu 7*.
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