KUJIP01JA15.
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 003144.0001)
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.
123-6403280227/0100

a

DOC.DREAM services s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce")

Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava
05386551
Markem Hovorkou, jednatelem a
Katarínou Holubcovou, jednatelkou
Česká spořitelna, a.s
4356204379/0800

ČI. 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 audiovizuální výchova v Kraji Vysočina 2022, 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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje
Vysočina, 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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ČI.4

1

Závazek Příjemce
1)

2)

|

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.
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.

3
%
A
í

"

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě 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 výší.
573
200
34,90 % z celkových nákladů
65,10 % z celkových nákladů
373

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 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
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě
uznatelných nákladů na akci.
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ČI. 5
Dotace

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

|
|

z rozpočtu a jiných územních
strukturálních fondů Evropských
těchto podpor nevylučují. Výše
nesmí přesáhnout 100 % celkových

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.

ČI. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději
do 31. prosince 2022.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od
1. ledna 2022 do 31. prosince 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 nej později 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)
honorář koordinátora vzdělávacích aktivit,
b)
dramaturgie programu CDF,
c)
náklady spojené s propagací,
d)
pronájmy sálů pro přednášky a projekce,
e)
honorář přednášejících včetně přípravy odborných lektorských materiálů,

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.

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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Strana 3 z 13

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem,
střediskem, činností, ORGem 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 náklady akce (faktury, výdajové pokladní
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID
003144.0001 ",
d) 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
ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 2023 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,
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
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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)

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
2022:
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-vysocina.cz/publicita.
c) Viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání vzdělávacích akcí v
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 Vysočina se sponzorským vzkazem.
h) Umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce a v online přístupné databázi fondu knih a filmů
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i)

a výzkumných výstupů.
Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění toga 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@krvysocina.cz).

ČI. 11
Udržitelnostakce

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.

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, email:
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
ČI. 13 odst 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Cl. 1 této
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen
oznámit Kraji. Změnu Cl. 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,

Strana 6 z 13

2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povoíit.
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 zavazuji, 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 ze dne 7. 6. 2022

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy
12. 7. 2022 usnesením č. 1167/22/2022/RK.

vDIHLAVE......

dne

4.0.2022

rozhodla

Rada

Kraje

Vysočina

0 3. 08. 2022

V Jihlavě dne ....................... ...........

DDE.HREAM
services, s.r.o.
Jana Mesaryka 16
586 oi Jihlava

IŘ 05385554 OÍC 0205386551

Marek Hovorka
jednatel

Mgr Roman Fabeš
náměstek hejtmana

KrajVysocM
2*0 1882/57,586 01 M*

Katarina Holubcová
jednatelka
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Pošle - 7 -06- 2022
int,

■

ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEMFH—-.......... ..... i

2, , ; 4, L,224. ,

Název akcalprojektu:

CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU - audiovizuální
výchova v Kraj; Vysočina 2022

Misto realizace akce/
projektu:

Jihlava a Kraj Vysočina

Termín realizace projektu:
(od ~do)
'

11,-31 12 2022

Webově stránky akce/
projektu:

' www.c-d-f.cz

Spnskgmsgndtper
3araMasaryha 16
58502

*570989 WC £257868062
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|Pe-če lixtů

pkd;

Bližší popis akceiprojektu;
Cilové pubnkum dopad akce
akce
tradice akce doprovodný program
kce resp návaznost na pné akce,
výlétek akce apod

Centtum dokumentárního filmu (CDF) V Jihtavě bylo otevření
V
5 iet V každodenním provozu nabízí rznorode
v roce
5 2014
•0 14

ehvxcoueM-Oáo‘2GI

vzdelavaci lekce a cykly zamerene na poznavani filmu
audiovizuálnich édti i ontine prostied Dr0 zakladni a středo
školy pro $irokeu veřesnost seniory i národnostní menšn
v Kraji Vysočina CDF provozie tematcky zaměřenou knihovní
a videotéku určenou pro samostudium a zájmové rozšiřován
vědomost' z oblastí fiimu, dokumentaristiky současnýci
světových události a ostatních uměleckých disciplin CDF sidlí ‘
Kině Dukla a návštěvníkům je otevřeno 7 dní v týdnu.
■
V rámci Centra dokumentárního fiimu byla realizována řadi
přednášek a tematických cyklů (od konce prosince 2014 dt
současnosti proběhlo přes 500 lekcí a akce CDF navstivilo pře:
11 000 návštěvníků, v online podobě zhlédlo programy CDF jí;
na 11000 zájemců) zaměřených primárně na základní a středa
školy, seniory a širokou veřejnost, které rázným; zoůsob:
představily, problematizovaly a zpřehledňovaly současný stáj
audiovizuální kultury i kultury obecně.

Od svého vzniku CDF rozšiřuje svoji působnost po Kraj Výsečím
a spoiupracuje s řadou mimoihlavských škol, knihoven
krajských organizací (ysočina Filmoffice, Vysočina Toursim
Vysočma Education) i dalších kuiturnich instituci a aktivně s*
zapojuje do regionálních vzdělávacích a Kulturních akti

Za dobu své existence se CDF etablovalo jako unikátn
regonáin neziskový projekt, který pomáhá kriticky reflektova
každodenní „mediální realitu která nás v současném světě stálí
více a neodbytněji obklopuje a spolu s tím přináší nová rizika
problémy a vzbuzuje nové (nejen) etické otázky V poslednict
letech se CDF soustřeďuje také na rozvoj praktických dovednost

cimcpodnitit :

mladých hdí v oblasti audiovizuálními médií s
posílit rozvoj audiovizuálního prumyslu.Krai Vysčirát
#*-6,64

■ ■ •.2 9 '': 7’ <

Centrum dokumentárního fiimu spdhipracue,.j2,:$.49,8kelam
v Kraji Vysočina a v současné dob svůj program., rozšiřuje i
modelové tekce pro pedagogy jejchž‘prostednictvím se mohot
učitelé inspirovat, jak se zo jednoduše a aktuálně vztahovat-1
vizuáinim a audiovizuálním médiím v rámci výuky přímo vt
školách.

V roce 2022 se CDF rychle navrací do běžného reim
fungováni, které nově doplňui vybraně online porady i
videotvorba určená neziskovým a roztočovým organizacím •
Kraji Vysočina CDF čeli velké poptávce po teoretických č
praktických programech ze strany škol a postupné obnovuji
kontakt s Širokou veřejností. Přesto i nyni čeli kultura kriz
vyvolané okolnostmi na Ukrajmně

Účel, na který žadatel chce
dotaci použít:

Centrum dokumentárního filmu - zajištění audiovizuáln
výchovy a kritického přístupu k medlálnimu obsahu a rozvo

praktických dovednosti v oblasti audiovizuálnich médi
v Kraji Vysočina {podrobněji viz přilehá č. 4)
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Odůvodněni žádostí:
Pope vychoz situace které vede w
podán; tadost včetné informacs o
tom zca žadatel žádal o Mnčr>ř
dotac ípompej od města (obce}

Centum dokumentáriho fi’mu e regionálni prosekt působíc
V oblasti vzděláváni ve sféře, která zatím není pokryta v ráme
t^dičraho školního vzdělávacího systému Výsledky jehc
dosavadního působení pitom ukazujl, že stále více učitelů. 2áki
í zástupců široké veřejnosti si uvědomuje, že mediáini resp

apod. a pokud ano. v saké výši • audiovizuini gramotnost a kntický přístupu
připadá, že nebylo požádáno, proč. ■ klíčovými kompetencemi osobniho rozvore.

k médiím jso:
■

Jelikož se jedná o colast vzděláváni, jejíž hlavni cilovo:
skupinou jsou především studenti středních a zkladnich škol
■ nelze tento projekt realizovat z vlastničtí přijmů bez extemicl
zdrojů financovaní
Celoroční činnost regionálního Centra dokumentárniho filmu ji:
podpoMo tříletou Smluvou o poskyfcváni služet obecnéh
hospodářského
Siatutárni město Jihlava ve výši 400 00D,
Kč na rok
Děle jeho fungování podporuje Ministerstvo Kultury a Státni fone
kinematografe. případné další zdroje určene mdiv:dulnin
projektům CDF (např Active Citizen Fond pro projekt Jihlava m
: není fu@k) Veškeré prostředky jsou využívány na rozvoj akti ví
v Kraji Vysočina
Fungováni Centra dokumentárního fiimu (CDF) v letošnim roce
: podobně jako řadu jiných kuiturnich organizaci, postihly sniene
; finanční prostředky, které si vynutily úpravy rozpočtu a vysti
. také v personální redukci kdy nyni chod centra dokumentámiht
fiimu a všech jeho akcí zaystuý pouze 3, 8 úvazky a technck:

.
:
.
•
■

podpora na částečný úvazek. Proto se CDF nyní nacház
v situaci, kdy potřebuje zvládnout tento kritický rok a navrátit ;
vylepšit stávající a vyhnout nové programy pro Skoly a najit nove
způsoby jak oslovovat širokou veřejnost a budovat tak aktivní ;
diskuse shopncu
komunitu občanů na Vysočině Proto $4
prostřednictvím této žádosti CDF obraci na Kraj Vysočina
v jehož regionu činnost realizuje, jako na slabilniho partner
aktivit Centra dokumentárního tilmu s žádosti o podporu

(Podrobněji viz přiloha č. 4)
. Bérem pandeme koronaviru CDF svů program přesunulo di
online prostoru CDF během různých vin piipravovalo :
připravuje program pro širokou veřejnost, pro školy :
: volnoasové aktivity pro děti kter jsou dostupné zcela zdarma
Tímto krckem CDF získává zkušenost s poradánim onliné
diskusních setkání a online workshops, kter mohou dále slouží
1 v dobách po současné knzi Online orostor tot umožňuje
' doručit program kamkokv v Kraji Vysočina bez ohledu ní
: vzdálenost a nutnost fyzické přítomnosti v daném prostoru.
:

■ V roce 2022 je CDF v situaci, ve které stále čelí zásadnin
rozpočtovým dopadům pandemic, kdy jeho tradiční donáta
sniii výši své podpory Letos je navíc tento stav umocnt
nejistotou spojenou $ válkou na Ukrajině (rostouc; náklady ne
energie, pronájmy, pohonné hmoty).
i
Doba "postcovidová, stejné jake knze na Ukrajině se prop.suj
do chování vefejnost, která se musí opět nauč chodil z:
kulturou, mit hnance na vstupné a obecně "oprásat" návyl
vyhledávat společenské akce.
।
Přesto, že se CDF snaží všemi možným; způsoby kompenzova
výpadky z příjmů (volnočasov kroužky, natáčeni videi, akce pr
školy, akce pro širokou veřejnost atd.j, státe není v situaci, kď
: by se obešlo bez pomoci veřejných financi
:
Proto děkujeme za zavážení naší žádost,
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Požadovaná částka dotace: 200 000, Kč

Identifikace žadatele
DOC.DREAM services s.r.o,

Název žadatele:
(dle registu ekonomickych subekt)

.Jihlaxa

Adresa sídla:

Jana Masaryka,

IČO:

05 38 55 51

Právní forma žadatele:

Společnost s ručením omezeným -:

(k žádost? pfštožte kop dokladu o
orávni subjehtivté zadatele)

Bankovní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo bankovního účtu:

4356204379/0800

Statutárni zástupce
žadatele:

. Katarina Holubcová. jednatelka
Marek Hovorka, jednatel

(pro právnické osoby)

:

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba:

Jana Masaryka 20, 586 Q1 Jihlava

Kontaktní adresa:
(pokud se

od sicta)

Telefon:

Z74101658

Email:

simon(@e-d-f.cz

Seznam příloh žádosti:
(viz doklady nutné k posouzeni žádosti}

Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s financovanír
projektu nemá nárok na odpočet dané z přidané hodnoty
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pojatých v souvislosti s financování? X
projektu má nárok na odpočet daně z podané hodnoty
Žadatel neni plátcem DPH

Doklady nutné k posouzení žádostí:
1.

2.
3,

Doklad v právní subjeklivi s úředním ovéřenim ne saršim 99 dnů před podáním žádosti

Rozpočet projektu

$ uvedením rozpisu

ednclivých druhu nákladú $ rozdlenim

Dalši prilohy:
4.

na

investični

heinvestičn! náklady
Doložení nalsžltostí die zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu

Odůvodněni žádosti o podporu a nákladú projektu

4
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5.

Závěrečná zpráva za rok 2021

V Jhlavě dne 1 6 2022

razítko a podpis statutárního zástupce žadatel®
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Rozpočet k žádosti CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU - Audiovizuálni vychová v Kraji Vysočina
příloha č.2k žádosti o podporu projektu z rozpočtu Kraje Vysočina 2022
*č. nk Kapitola masšadsu " " "" Deuh nákiafu.

■ '

••• •

Jednotka

Soor vxdláwateh *tv fslincve, rhslšáln s udlomvizisáini vihoha keceišes61‘e het a orstérte 4dlest ero
širokpo eřRjnost, konsniace • ipcuptre $ kgitam xajtayarirptnévattre kortospénashi negramu, lekto ar0

{Cení 28 jndnotku

inin

30 000,00

si

25000.00

Počet j4dagtek

eikem

9

210000,00

$

200000,00 ks

Shabysak vpyv 1 • náj my u# tele, koordinace proskt Msta ako ovestor pro kreatskert: učeni ate )
Dromateigie programu C$f (voj nóvch lekcí fomtét. pofadů pre velejnast, volnočasových akbvi a apojeni

2

krbyénakupyéronajsny

prograen CDF do jrvcb kturnith pregr am, zlegkovam pntmihek pro fitmnae v regone atd.;

3 Sfuiby/n akugy?t o n 3jmny Za; i šzn

p’opazace v: akc (surihn) sit. ubesiiky melem. anfoenernt Aávšrvmx?

nájen *i*lt pro

• púméov cea 8 No! i etnálek ntskn « 8 mntsit

* jurcjekxe {rcč/hor +

frsir

i ? (0,00

9

se 000,00 Ke

hnd

í 700,00

30

21000,00 KČ

prednáška

! 3 250,00

$

26 000,00 x

4 Siusbw/ndkupy/ raráj my nezahrnujeme puandemké mésiee ze startu roš; A takié letn) prándrriesy). de uváděni? jen &stečné nákkact
honorá! hosú } lektorČ z ptednšky | tr černě přigravy oebernth lektorských matená

9 Outatni

Cca 7 hqsr mésičn « &

mésicí * Čí*, 8 haxt veternit? prolekc {mnjmne tet nich cwmin} ■ ad v uváditte jen ást nákkadé, tesdy : meisš! počet
leket
’
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WšpžabovanéoOTAckotiraEVYSOCINA

573 000,00 xe
200000,00 Kč

Statutárni msto sibfa*

373 000, k

Pertentuini vyjádleni padilu dotase Kraje Vysočina n prejektu

13

"F#8*‘
vshkavědae 1 6. 2022

Marek

,*.

Ilavorka, menatet DOCOREAM, services s./.6.

:

AUCDREAM
c*nye."s, 66a,

i

Katarina Hols-brová. jednatelka DOC.DREAM, services 5.1:0).

.

31,90

