Kras Vysočina
7

io

KUJIP01JAIBE

v 1582/57,5860 jev

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 003146.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “Kraj”

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana
Komerční banka, a.s.
123-6403280227/0800

a

Česká komora architektů
se sídlem:
IČO.
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

Josefská 34/6, 118 00 Praha - Malá Strana
45769371
Ing. arch. Janem Kašlem, předsedou
Československá obchodní banka, a.s.
279316984/0300

ČI. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Česká cena za architekturu “ 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
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2)

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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na

30 kalendářních

dnů

ČI. 4
Závazek Příjemce
1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akcí realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2)

Příjemce se zavazuje vrátit dotací 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 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých).

2)

a)
b)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné náklady tvořené
součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
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.
850
50
5,88 % z celkových nákladů
94,12 % z celkových nákladů
800

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

000 Kč
000 Kč
na akci
na akci
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 ČI. 5
odst. 2 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení zvláštních 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději
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.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 31.12. 2022.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI, 7 odst, 5 této smlouvy vznikají od
1.2. 2022 do 31.12. 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. 7 odst. 1 této
smlouvy,

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
alkohol a tabákové výrobky,
věcné dary a ceny,
dotace a finanční dary,
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,
f)
náklady na občerstvení,
g) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
h) úhrady úvěrů a půjček,
i)
penále, pokuty, náhrady škod a manka,
j)
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení
k síti, poštovné, balné, bankovní poplatky, ...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
I)
náklady na publicitu Kraje,
m) náklady na právní spory,
n) náklady na pohoštění.
a)
b)
c)
d)
e)

5)

a)
b)
6)

Uznatelné náklady akce jsou:
náklady na regionální výstavy,
náklady na tiskoviny, grafika.

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 mezí 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,
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními 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 uznatelných nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním
znakem, střediskem, činností apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak,
aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 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 uznatelné náklady
akce (faktury, výdajové pokladní doklady, apod.) uvedením „spolufinancováno
z dotace Kraje Vysočina ID 003146.0001“,
zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na
vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a
osobní náklady touto smlouvou definovány jako neuznatelné). 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,
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,
doručit Kraji do 31. 1. 2023 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude
obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů akce a
jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
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
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
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.
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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)

Příjemce uvede logo Kraje Vysočina na pozici partner na všech tiskovinách a
oficiálních materiálech souvisejících s akcí v průběhu celého ročníku 2022 (katalog
ČCA,
pozvánky,
plakáty,
atd.)
a
na
oficiálních
stránkách
ČCA
(www.ceskacenazaarchitekturu.cz). Příjemce bude prezentovat Kraj jako partnera
v průběhu celého ročníku 2022, zejména v rámci nominačního večera, slavnostního
galavečera a výstav v regionech.

3)

Kraj Vysočina bude prezentován jako hlavní partner výstavy konané ve Velkém
Meziříčí a ve všech materiálech s touto výstavou souvisejících. Obdobně bude Kraj
prezentován na všech dílčích akcích konaných v souvislosti s akcí v Kraji Vysočina.

4)

Příjemce předloží návrh a způsob použití a umístění loga Kraje Vysočina ke schválení
Kraji (kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Rázl - razl.o@kr-vysocina.cz).

5)

V případě, že je akce prezentována na sociální síti (např. Facebooku) umístí příjemce
aktivní odkaz nebo adresu www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce
(profilu) související s konáním akce.

ČI. 11
Udržitelnost akce
U akce se nevyžaduje udržitelnost.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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.

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 Ing. et Ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260,
e-mail: Tymova.J@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 Cl. 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.
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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 23. 6. 2022

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy
12. 7. 2022 usnesením č. 1168/22/2022/RK.

rozhodla

Rada

V Jihlavě dne

Kraje

Vysočina

0 3. 08. 2022

Mgr. Roman Fabeš
náměstek hejtmana

Kraj Vysočina
few 1882157,556
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dne

ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU

Název akcelprojektu:

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU
___ ... .

_____

Místo realizace akcelprojektu:

ČR

Termín realizace projektu:
od-do)_
_____________
Webové stránky akce/projetu:

1. 2 2022-31,12 2022
; 1 29 - e • • 0 23ea0j 9he suitu • ::

1
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Bližší popis akce/projektu:

I Česká komora architektů vyhlásila 7 ročník České ceny

Cilové pubiikum,

dopad akce, tradice
akce, doprovodný program akce resp

za architekturu. Soutěžní prehlidka je otevřena
i architektonickým realizacím postaveným na území České

návaznost na jiné akce výtěžek akce
apod

republiky za posledních pět let. Architekti do ní mohli svá
! díla přihlašovat do 10 dubna 2022. Již tradičné kredit
České ceny za architekturu podporuje prestižní
sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za
architekturu je rovněž v celoroční a regionální propagaci
architektury. Přihlašování proběhlo formou on-line
formuláře a nebylo spojeno s žádnými náklady ze strany
soutěžících architektů. Výsledky budou vyhlášeny na
slavnostním gala večeru, jenž se uskuteční v listopadu
2022.

O výsledcích rozhoduje mezinárodni odborná porota,
která do konce května 2022 vyselektuje do užšího okruhu
nominovaná díla. Následně porota vybere zhruba 5 až 10
prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista
ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny
budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí
Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejíchž
laureáty navrhují partneři ceny V letošním roce bude také
udělena cena Předsedy Senátu ČR.

Česká cena za architekturu byla založena v roce 2015,
v lednu 2016 pak byl Českou komorou architektů vyhlášen
její první ročník. Česká cena za architekturu je soutěžní
přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora
architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních
výsledků práce etablovaných i začínajících architektů
směrem k veřejností, a to nejen z hlediska jejich estetické
a technické kvality, ale především v souvislostech jejich
vzniku,
vztahu
k okolí
a společenského
přínosu.
V průběhu úspěšných dosavadních šesti ročníků byly
přihlášeny a oceněny stavby ze všech krajů ČR. V rámci
tohoto portfolia chce pořadatel v rámci doprovodných
regionálních akci seznamovat s těmito výsledky lokálně
v návaznosti na jednotlivé kraje. Celostátní koncept
$ důrazem na osvětu veřejnosti v tématech kvalitní
architektury vnímáme jako vzdělávací nezávislou iniciativu
ČKA, která ze zákona je samosprávnou organizací
spravující témata architektury, územního plánování
a krajinářské architektury. Celá akce, která má průměrný
roční rozpočet cca 5,5 mil. Kč a je neziskovou aktivitou
ČKA v rámci naplňování vládou přijaté politiky architektury
a stavební kultury v ČR. Nejen v kraji Vysočina je ambici
ČKA, aby pomocí spolupráce se samosprávou na krajské
úrovni do budoucna vznikla tato nezávislá platforma
k tématům architektury a mohli být diskutovány i místní
specifika a vznikat v rámci synergie aktivity využívající
výsledků této soutěžní přehlídky formou výstav přednášek
oceněných atd.

2
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Účel, na který žadatel chce
dotaci použít:

Žádaná dotace se stane součásti rozpočtu akce ČCA, ze

Odůvodnění žádosti:

kterého jsou plněny závazky vůči jednotlivým aktivitám jak
na území kraje, tak v rámci celostátní mediální kampaně.
Součásti jsou filmové medailonky oceněných staveb,
nominačni večer či galavečer. Z dotace bude také
financována výroba prezentačních panelů jednotlivých
nominovaných staveb, pro výstavy v kraji Vysočina a jejích
navazující programy, přičemž cílem je rozšířit tyto výstavy
dále v koordinaci $ krajem a v souladu sjeho prioritami
v této oblasti.
ČKA sí dovoluje zažádat již počtvrté o individuální dotací

Popis výchozí situace, která vede k
podáni žádostí včetně informace o tom.
zda žadatel ždal o finanční dotaci
(pomoc) od města {obce) apod. a pokud
ano, v jaké výší, v případě. Že nebylo
požádáno, proč.

a to zejména s přihlédnutím k minulému roku, na jehož
základech bychom chtěli spolupráci s krajem Vysočina
dále rozvíjet a to prostřednictvím výstav na jeho území,
které v minulých ročnících sklidily úspěch a byly hojně
navštěvované.

Požadovaná částka dotace:

50 000 Kč

Identifikace žadatele
Název žadatele:
Česká komora architektů

(dle registru ekonomických subjektů)

Adresa sídla:
Josefská 34/6, 118 00 Praha 1

IČO:
45769371

Právní forma žadatele:

Profesní organizace s přeneseným výkonem státní
správy, která byla jako subjekt veřejného práva zřízena
zákonem č. 360 / 1992 Sb.

(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní
subjektivitě žadateiej

Způsob vedení účetnictví:

1. Podvojně účetnictví

(nehodící se škrtněte)

2—Paňevé-evidense

Bankovní ústav:

ČSOB

Číslo bankovního účtu:

279316984/0300

Statutám! zástupce žadatele:

Ing, arch. Jan Kasl, předseda ČKA

(pro právnické osoby)

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba;
Kontaktní adresa:

i

Marek Job

(pokud S® liší od sidia)

Telefon:
Email;______

+ 420 771 '126426
marek.job@cka.cz

Seznam příloh žádosti:
(viz doklady nutné k posouzeni žádostí)

3
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Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním | X
projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty_________________________ j
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných pFěnT přijatý^^
financováním
projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty .... ................................... ________
Žadatel není plátcem DPH
L

Doklady nutné k posouzení žádosti:
1.
2.

Doklad o právní subjektivitě s úředním ověřením ne starším 90 dnů před podáním žádosti

Rozpočet projektu s uvedením rozpisu jednotiivých druhů nákladů s rozdělením na investiční a
neinvestiční náklady

3.

Doložení náležitostí dle zákona č.

4.

Bli25/ informace o akci

250/2000

Sb„ o rozpočtových pravidiech územních rozpočtů

rm-reA i
K-c
Ndl
V Praze dne 20 6. 202

ing arch Jan Kasl
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Digitálně podepsai

Ing.arch, Jan Kasl

Datum- 2022.06.23
08:57:57+02’00

N" ‘ysocina
24karya 1882/57,586 imass

Předpokládaný rozpočet české ceny za architekturu 2021

Celkové vsaje : plevoklAdané finanini zdreje
esikh K v DPH

Ceškev výdsje

&; tefeisy* čistky

$000000

100*

50000Kč

1,0019

Fežadven podpora : mrparu Krsje
Vsocina
Podpory (m sanjeh {elejhýe zdro;á. ČR
nese V a ad jných prganlzaci {prtne,
sponzoři ac.

4 %5b 00
0K

Fienčni podiadatsle

99,00)
%

Neimestiní výdaje

V9jov ook2x

Počei jadcte

jednatoss seha (x,)

Petpokiádan tpuzobué

přeápoklácaný podil

pfedposidaný pod#

vdai heinvestitni

výdaj ? oo5kyrte

yýidai Z poskytruute

(rozpcet)

krotace

dotAce v %

Haklacyna porot

1

$00000

500000 x

5

M*kady ha nominní vee

1

dCGGOC Xi

000000 x2

v KČ

Regteafsaini vystasý adoprovedhe akce

1

50 obo K:

350 000

25 003 Kc

50%

I

500 000 Ki

SOD 000 R

25 000 Kč

30%

%o*kf Meset

i

300 0ce Kč

5 Kč

0%

Wir ČCA

1

skaviny grafiks ktlogapnd.)

Ostst

Galvečer CCA

1

TK

0%

200000

200600 gš

O Kč

250 000 k

250 000 Kč

Oíč

0%

2500000 k?

2 $00 000 Kě

OKc

OH

0*

Celkem nešnvestiční vf daje

100%

PHpodne PO? kyťn,: a dotate bud yui’a ř úhradě o0l2ký regií ib i rdv h výstav * Hopsorodeych flint Pox*ytmart dotart by t* hyl v cel §ié
fitserkuvétsr tetejacn pninky vousše Ceské

Dacum a podrs předtedy tezkekamarvattatetŮ

stce vyuzita n4

mra archstestuFk

Ing.arch.

20.06,2022 Irg ch san Kas

"Ján Kaši
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Migitmné podepsal

Angrch. Jan Kas
Datum: 2022.06.23
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