Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018

Údaje vpisujte pouze do bílých polí ek p edp ipravených tabulek.

1. ÚDAJE O ŽADATELI

Údaje o žadateli (právnická osoba = PO, OSV )
Název (podle rejst íku)

Mezinárodní hudební festival

I O

601 65 405

eský Krumlov, z.s.

DI
Sídlo
(ulice, íslo popisné/orienta ní, obec, PS )

Perlitová 1820/52, 140 00 Praha 4 - Kr

Kontakt
(telefon, e-mail, datová schránka)

241 445 404, bohac@auviex.cz, ID: 54e7deg

Bankovní spojení
( íslo ú tu, pen žní ústav)

2000000309/8040, Oberbank AG

Plátce DPH (ano/ne)

ne

Osoba oprávn ná jednat jménem žadatele
(jméno, p íjmení, funkce, telefon, e-mail)

Jaromír Bohá , prezident, 241 445 404, bohac@auviex.cz

Údaje o žadateli dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t

Osoba zastupující PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uve te ostatní
v samostatné p íloze

jméno, p íjmení, titul

Jaromír Bohá

funkce

prezident

bydlišt

Plešivec 357, 381 01

datum narození

30. 12. 1959

telefon, e-mail

241 445 404, bohac@auviex.cz

eský Krumlov

jméno, p íjmení, titul
funkce
bydlišt
datum narození
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telefon, e-mail
jméno, p íjmení/název
forma právní osobnosti
bydlišt /sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI
Osoby s podílem
v této PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uve te ostatní
v samostatné p íloze

datum narození
jméno, p íjmení/název
forma právní osobnosti
bydlišt /sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI
datum narození
název

PO, v nichž má p ímý
podíl
jedná-li se o více než 1
osobu, uve te ostatní
v samostatné p íloze

forma právní osobnosti
sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI

2. ÚDAJE O PROJEKTU
Název projektu
íslo a název Opat ení Programu
Místo realizace projektu (p esná specifikace)

Doba realizace projektu
(v daném roce od … do….)
Abstrakt projektu – stru ný popis, cíle,
aktivity a cílové skupiny projektu

27. ro ník Mezinárodního hudebního festivalu eský Krumlov
2018
Program podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
M sto eský Krumlov – Pivovarská zahrada, Zámecká jízdárna,
Klášterní kostel, Maškarní sál zámku, Zahrada Kooperativy,
Klášterní zahrada, Letní jízdárna, prostory zámku a jeho zahrad
20.7. – 11.8.2018

Festival je v sou asnosti nejv tší hudební kulturní akcí Jižních
ech se zásadním p esahem do celé eské republiky a zahrani í.
Díky každoro ní ú asti um lc z region festival dlouhodob
podporuje spolupráci prakticky se všemi regiony v R a realizoval
již adu projekt na mezinárodní úrovni. Festival se i díky
vícežánrové dramaturgii otev el širšímu spektru návšt vník . Pro
návšt vníky existuje ada slevových program . Jednak
každoro n festival ve spolupráci s Novinami m sta eský
2
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Krumlov vydává slevové kupóny na vybrané koncerty, které jsou
ur ené pro obyvatele eského Krumlova, dále to jsou v rnostní
slevy, slevy pro leny festivalového klubu, ZTP, ZTP/P a d tské
slevy. Tím, že festivalová dramaturgie každoro n p ináší více
žánr na programu festivalu, tím se i podstatn rozší ilo divácké
spektrum. Stále dominantními návšt vníky jsou ti, kte í mají hlavní
zájem o koncerty klasické hudby, na kterých zní jak operní, tak
symfonická hudba sv tových velikán . Velkému zájmu se též
každoro n t ší koncerty dobové barokní interpretace a
v posledním roce festivalová dramaturgie p ináší i koncerty
sakrálních prostorách eského Krumlova. Díky dlouhodobé
spolupráci s broadwayskými divadly neustále stoupá zájem o
muzikálové ve ery, na kterých pravideln vystupují sólisté t chto
divadel.
Dalším významným ocen ním dlouhodobé kvalitní um lecké a
po adatelské innosti bylo získání zna ky EFFE (Europe for
Festival, Festival for Europe) na roky 2015, 2016, 2017 a 2018.

3. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Typ akce:
(vyberte jednu
možnost)
P ístupnost akce:
(vyberte jednu
možnost)
Mám zájem
o osobní
prezentaci projektu

TRADI NÍ PROJEKT
- projekt se již opakuje

NOVÝ PROJEKT
– projekt se koná poprvé

PROJEKT OTEV ENÝ
VE EJNOSTI
- projekt pro širokou ve ejnost

PROJEKT UZAV ENÝ VE EJNOSTI
- projekt pouze pro ur itý okruh p íjemc (žáky,
leny klubu atd.)

ANO

NE
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3.1 Podrobný popis projektu a jednotlivých díl ích aktivit1 Stru n (max. 25 ádk ) popište projekt zejm.
z hlediska:
a) tématického obsahu (jaké je téma i obsahová nápl projektu nebo jeho díl ích aktivit a zda se n jak vztahuje
k historii, kulturnímu d dictví, tradicím i významným sou asným kulturním událostem v eském Krumlov )
b) zapojení místních autor , tv rc , interpret , lektor apod.
c) zám r Žadatele a reálné perspektivy pokra ování i opakování projektu (akcí) v dalších letech
Dramaturgie 27. ro níku festivalu je p ipravena v duchu p edešlých úsp šných ro ník . Na festivalu zazní hudba
od gregoriánského chorálu až po hudbu 21. století. Celkem je naplánováno 23 koncert a p edstavení jak
v exteriérech, tak interiérech m sta a zámku. Vedle zachování principu zastoupení r zných hudebních žánr
zasazených do jedine ného prost edí exteriér a interiér
eského Krumlova, bude festivalová dramaturgie
reflektovat i významná skladatelská výro í L. Janá ka a L. Bernsteina, ale i výro í eských interpret J. Pavlici
(65 let) i výro í 30. let um lecké innosti výjime ného souboru echomor. Vzpomeneme i významnou osobnost
interpreta ního um ní E. F. Kossutha (110 let od narození)m nejen koncertem, ale i výstavou, která se uskute ní
ve spolupráci s Židovským muzeem. Celý záv re ný ve er festivalu pak bude v nován 100. let m výro í
založení eskoslovenské republiky.
Hlavními p veckými hv zdami nadcházejícího ro níku budou Piotr Beczala a Sondra Radvanovsky, které
doprovodí PKF – Prague Philharmonia pod vedením L. Svárovského. T mto vynikajícím sv tovým um lc m
bude pat it zahajovací koncert v Pivovarské zahrad . K dalším hv zdám festivalu ur it pat í špan lský pianista
Javier Perianese, který za doprovodu Filharmonie B. Martin ízeného Manuelem Hernández-Silvou, v sále
Zámecké jízdárny provede Grieg v Klavírní koncert a- moll op. 16. K dalším vrchol m festivalu bude ur it pat it
vystoupení violoncellistky Meehoe Roy, houslistky T. B. Bender nebo 3 provedení barokní opery G. F. Händela:
Terpsicore souborem Florea Theatrum v kopii eskokrumlovského barokního divadle v Klášterní zahrad . Po
velkém úsp chu koncertu v roce 2017 jsme op t pozvali do Klášterního kostela Scholla Gregoriana Pragensis.
Nov festivalová dramaturgie dá p íležitost i mladým vynikajícím eským interpret m, souboru Franciesxtet, který
se stal absolutním vít zem Concerta Bohemia a specializuje se na soudobou hudbu. Dramaturgie festivalu
nezapomn la ani na mladé interprety M. Ambroše, J. Nadrzyckiho, N. Kraft i O.Šroubkovou.
Vedle hlavních festivalových koncert se uskute ní ada setkání klubu p átel festivalu s významnými um lci, kte í
budou na festivalu vystupovat. Nov festival za adil i charitativní projekt ve spolupráci s Lions Clubem a
mistrovské p vecké interpreta ní kurzy V. Chmela a houslové interpreta ní kurzy pod vedením M. Mátlové.
Dramaturgie je p ipravena tak, aby festival pat il op t k vrchol m kulturního d ní v eské republice. Více
informací o dramaturgii viz. p íloha
3.2 Kvantifikace ú astník projektu

a) po et osob podílejících se na projektu a z toho osob ve v ku do 18 let:
odhad dle roku 2017 cca do 210 osob z toho do 18 let 60 osob
b) p edpokládaný po et p íjemc výstup projektu (ú astník i návšt vník akcí, tená
náklad apod.): cca 15 000 návšt vník

publikací – zde uve te

3.3 Propagace projektu - Jakým zp sobem a jakými prost edky bude zajišt na propagace projektu? U tišt ných
propaga ních materiál uve te náklad.
Projekt plánujeme propagovat prost ednictvím integrované celostátní i regionální nadlinkové a podlinkové
kampan , a to s využitím televize, rádií, deník , magazín (odborných i ur ených široké ve ejnosti), vybraných
billboardových a CLV ploch, reklamních ploch na MHD a všech dostupných typ venkovních reklamních ploch v
eském Krumlov a Jiho eském kraji, ale i v Praze. On-line komunikace projektu prob hne na sociálních sítích
a na významných zpravodajských i odborných serverech. Na místech konání festivalových event a koncert
budou p ipraveny propaga ní a informa ní tiskoviny v nákladu cca 60 tis. ks.
3.4 Zkušenosti Žadatele s realizací obdobných projekt za poslední 3 roky. Stru n popište obdobné
projekty (kulturní akce, vzd lávací akce, vydání publikace apod.), které jste realizovali v posledních 3 letech
(i mimo eský Krumlov).
není relevantní – hlavní celoro ní aktivitou spolku je p íprava a realizace Mezinárodního hudebního festivalu
eský Krumlov (úsp šn realizovaných 26. ro ník )

1

V p ípad , že n který z požadovaných údaj v Žádosti není pro Váš projekt relevantní, napište k n mu „není
relevantní“
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4. ROZPO ET PROJEKTU A ZDROJE
Upozorn ní: Podrobný položkový rozpo et projektu je povinnou p ílohou 1 této žádosti!
Zde vypl te dv tabulky:
a) souhrnné údaje o rozpo tu projektu (vypl ujte pouze bílá polí ka)
% z celkových
náklad projektu
1 000 000
2,5%

ástka v K
1. POŽADOVANÁ DOTACE OD M STA K (Žádost)
2. SPOLUFINANCOVÁNÍ

ástka v K

a) vypište jiné zdroje financování projektu (p ísp vky od jiných
organizací, subjekt , p ípadn vlastní prost edky) + p ipojte komentá
p edpoklad/schváleno
Jiho eský kraj – p edpoklad
P íjmy z reklamy v etn mediálních parter - p edpoklad
Vlastní finan ní vklad
Ministerstvo kultury - p edpoklad
Dary - p edpoklad
b) p ímé výnosy projektu: uve te (je-li relevantní) p íjmy/ výnosy
projektu v . popisu (nap . kolik iní prodejní cena CD, jaké bude
vstupné, jaké jsou úhrady uživatel služeb apod.)
Vstupné – p edpoklad

% z celkových
náklad projektu

1 500 000
14 315 000
200 0000
7 680 000
8 600 000

7 125 000
39 420 000

2. SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM:

97,5%

% z celkových
náklad projektu
40 420 000
100%

ástka v K
3. CELKOVÝ ROZPO ET PROJEKTU (1+2)

b) jiné dotace / p ísp vky od m sta eský Krumlov získané pro rok, v n mž je uplat ována tato Žádost, p ípadn
uve te další p epokládané žádosti, o které žádáte nebo budete žádat na m sto eský Krumlov.

Název projektu

Program podpory nebo jiný
p ísp vek z rozpo tu m sta

Výše p iznané
dotace/žádosti
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5.

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpo tu m sta eský Krumlov prohlašuje níže uvedený subjekt:
Název organizace: Mezinárodní hudební festival

eský Krumlov, z.s.

Sídlo organizace: Perlitová 1820/52, Praha 4
I : 601 65 405
Statutární orgán oprávn ný jednat za organizaci: Jaromír Bohá , prezident

že
1. se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpo tu m sta eský Krumlov a ve vyhlášeném Programu, do kterého podal svou žádost,
2. proti n mu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní ízení,
3. nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz,
4. nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Žadatele pro nedostatek majetku, nebyl zrušen
konkurz na majetek Žadatele po spln ní rozvrhového usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele
z d vodu, že majetek úpadce neposta uje k úhrad náklad konkurzu,
5. nevstoupil do likvidace,
6. mu nebylo zrušeno živnostenské oprávn ní nebo že nep erušil provozování živnosti k innostem, pro které
má být dotace poskytnuta,
7. nepodal návrh na vyrovnání,
8. nemá da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich p íslušenství,
9. v uplynulých 2 letech p ed podáním Žádosti neporušil povinnosti vyplývající ze smluvních vztah a pravidel
pro poskytování dotací m sta eský Krumlov s následkem vrácení dotace nebo její ásti.
10. nemá závazky po lh t splatnosti v i m stu eský Krumlov nebo v i právnickým osobám založeným
nebo z ízeným m stem eský Krumlov.

.
V Praze dne 28.11.2017

...............................................................
Statutární orgán organizace
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6. P ÍLOHY ŽÁDOSTI
P íloha 1: Rozpo et projektu
P íloha 2: Statut, resp. stanovy Žadatele i jiný zakladatelský dokument, pop ípad výpis z obchodního
rejst íku nebo jiné evidence dle zvláštních právních p edpis a doklad prokazující oprávn ní jednat jménem
Žadatele
P íloha 3: Doklad o p id lení I
P íloha 1 musí být vypln na na p edepsaném formulá i, p ílohy 2 a 3 jsou Žadatelem dokládány formou
neov ených kopií.
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Údaje vpisujte pouze do bílých polí ek p edp ipravených tabulek.

1. ÚDAJE O ŽADATELI

Údaje o žadateli (právnická osoba = PO, OSV )
Název (podle rejst íku)

Agentura Lenka Vlachová

I O

60633581

DI

CZ6561140729

Sídlo
(ulice, íslo popisné/orienta ní, obec, PS )

Prokopova 2849/2a, Praha 3, 13000

Kontakt
(telefon, e-mail, datová schránka)

602226758, lnvlach@gmail.com, c7ap8a

Bankovní spojení
( íslo ú tu, pen žní ústav)

8884430001/5500 Raiffeisenbank

Plátce DPH (ano/ne)

ANO

Osoba oprávn ná jednat jménem žadatele
(jméno, p íjmení, funkce, telefon, e-mail)

Lenka Vlachová

Údaje o žadateli dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t
jméno, p íjmení, titul
funkce
bydlišt
datum narození
Osoba zastupující PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uve te ostatní
v samostatné p íloze

telefon, e-mail
jméno, p íjmení, titul
funkce
bydlišt
datum narození
1

Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
telefon, e-mail
jméno, p íjmení/název
forma právní osobnosti
bydlišt /sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI
Osoby s podílem v této
PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uve te ostatní
v samostatné p íloze

datum narození
jméno, p íjmení/název
forma právní osobnosti
bydlišt /sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI
datum narození
název

PO, v nichž má p ímý
podíl
jedná-li se o více než 1
osobu, uve te ostatní
v samostatné p íloze

forma právní osobnosti
sídlo
výše podílu (v %)
I O, DI

2. ÚDAJE O PROJEKTU
Název projektu

MODA Fashion Day[s], Žena eskokrumlovska 2018

íslo a název Opat ení Programu
Místo realizace projektu (p esná
specifikace)

Zámecká jízdárna, Kláštery eský Krumlov, doprovodné
programy na r zných místech m sta

Doba realizace projektu
(v daném roce od … do….)

24.3.2018 Galave er
03/2018-05/2018 doprovodné akce

2
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Abstrakt projektu – stru ný popis, cíle,
aktivity a cílové skupiny projektu

MODA Fashion Day[s] - motto: mnoho podob krásy
Projekt je ur ený ob an m a návšt vník m m sta.Podporuje
místní aktivity a vytvá í prostor pro jejich realizaci. Každoro n
se zvyšuje množství zapojených subjekt , zvl.v rámci
doprovodných program .
Sou ástí akce je vyhlášení 2.ro níku Žena eskokrumlovska
2018
/ocen ní za významný po in nebo dlouhodobou angažovanost v
regionu/

3. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
3.1 Podrobný popis projektu a jednotlivých díl ích aktivit Stru n (max. 25 ádk ) popište projekt zejm.
z hlediska:
a) tématického obsahu (jaké je téma i obsahová nápl projektu nebo jeho díl ích aktivit a zda se n jak
vztahuje k historii, kulturnímu d dictví, tradicím i významným sou asným kulturním událostem v eském
Krumlov )
b) zapojení místních autor , tv rc , interpret , lektor apod.
c) zám r Žadatele a reálné perspektivy pokra ování i opakování projektu (akcí) v dalších letech

3
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Témata projektu: kultura, estetika,vzd lávání, pomoc pot ebným,osobnosti regionu, spole enská
setkání.
Dalším cílem je prezentace m sta na celorepublikové i zahrani ní úrovni a p edstavení osobností
spole enského a kulturního života R /pro rok 2018 spolupráce se Slovenskou republikou/.
Konfrontace místních aktivit s celorepublikovou sou asnou tvorbou obohacuje region o nové podn ty a vytvá í
divácky p itažlivé téma. Návšt vnost akcí je vysoká a má vzestupnou tendenci, stejn tak jako množství
zapojených lokálních subjekt , kte í se s projektem ztotož ují.
Hlavní partner - Mate ská centra,Sí pro rodinu /garant výzvy Žena eskokrumlovska/
Téma pro rok 2018: p ipojení k výzv “Rodina off line” upozorn ní na závislost d tí na po íta ích
Host: Rút Kolínská, Zde ka Žádníková -Volenová
Další prioritou projektu je podpora sociálních témat s ženskou problematikou a charitativní innost.
V rámci doprovodných program probíhají vzd lávací akce/Cyklická žena, ínská medicína, aromatherapie,
zdravý životní styl - p ednášky,show roomy, výstavy…
Jeden tematický vstup galave era bude v nován p edávání charitativních dar sociáln slabým rodinám.
Organizáto i MFD vyhledávají sponzory, kte í se cht jí charitativní innosti v novat a zárove oce ují
prezentaci v rámci projektu.
P ínosem projektu je vytvo ení spole ensko-kulturní tradice,která obohacuje region o nová kulturní témata a je
zárove p ístupná široké ve ejnosti. Nominace na výzvu Žena eskokrumlovska vytvá í prostor pro
ob anskou angažovanost.
Projekt MODA Fashion Day[s] je již tradi ní událostí, v roce 2018 vstupuje do svého 4.ro níku.
Oficiální webové stránky: www.moda-fd.cz
Projekt zašti uje po um lecké stránce spole nost Compliments Euro Group s r.o.
Agentura Lenka Vlachová jako plátce dan zajiš uje produkci, organizaci, agenturní innost a je rovn ž
autorem projektu.

3.2 Kvantifikace ú astník projektu
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a) po et osob podílejících se na projektu a z toho osob ve v ku do 18 let:
20 osob
b) p edpokládaný po et p íjemc výstup projektu (ú astník i návšt vník akcí, tená
uve te náklad apod.):
600 divák v rámci Galave era, 300 ú astník seminá , doprovodných program
30 000 sledovanost na sociálních sítích
50 000 divák a poslucha TV a Radií

publikací – zde

3.3 Propagace projektu - Jakým zp sobem a jakými prost edky bude zajišt na propagace projektu? U tišt ných
propaga ních materiál uve te náklad.
Tišt né materiály: plakáty 200ks, letáky 2000 ks, vstupenky jako reklamní nosi 600 ks
CKTV,JTV,TVJe ko, eský rozhlas, Kiss Radio, Bud jcká drbna, JH kalendá ,Ozv ny Barbar,oficiální webové
stránky projektu, oficiální facebook, seznam.cz …

3.4 Zkušenosti Žadatele s realizací obdobných projekt za poslední 3 roky. Stru n popište obdobné
projekty (kulturní akce, vzd lávací akce, vydání publikace apod.), které jste realizovali v posledních 3 letech
(i mimo eský Krumlov).
Projekt vstupuje do svého 4. ro níku /je realizován v rámci JH

kraje - v eských Bud jovicích od roku 2014
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Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018

4. ROZPO ET PROJEKTU A ZDROJE
Upozorn ní: Podrobný položkový rozpo et projektu je povinnou p ílohou 1 této žádosti!
Zde vypl te dv tabulky:
a) souhrnné údaje o rozpo tu projektu (vypl ujte pouze bílá polí ka)
ástka v K
1. POŽADOVANÁ DOTACE OD M STA K (Žádost)

2. SPOLUFINANCOVÁNÍ

100 000

ástka v K

% z celkových
náklad projektu
17

% z celkových
náklad projektu

a) vypište jiné zdroje financování projektu (p ísp vky od jiných
organizací, subjekt , p ípadn vlastní prost edky) + p ipojte komentá
p edpoklad/schváleno
Coop Kaplice,Schwan Cosmetics, Mach motors - další v
jednání,p edpoklad

300000

50

Vlastní prost edky, bartrové smlouvy - p edpoklad

120000

20

b) p ímé výnosy projektu: uve te (je-li relevantní) p íjmy/ výnosy
projektu v . popisu (nap . kolik iní prodejní cena CD, jaké bude
vstupné, jaké jsou úhrady uživatel služeb apod.)

80000,-K

13

vstupné 0,100,300,400
100

2. SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM:

ástka v K
600000

3. CELKOVÝ ROZPO ET PROJEKTU (1+2)

% z celkových
náklad projektu
100%

b) jiné dotace / p ísp vky od m sta eský Krumlov získané pro rok, v n mž je uplat ována tato Žádost, p ípadn
uve te další p epokládané žádosti, o které žádáte nebo budete žádat na m sto eský Krumlov.

Název projektu

Program podpory nebo jiný
p ísp vek z rozpo tu m sta

Výše p iznané
dotace/žádosti
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5.

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpo tu m sta eský Krumlov prohlašuje níže uvedený subjekt:
Agentura Lenka Vlachová
Název organizace: ....................................................................................................................................
Sídlo organizace: Prokopova 2849/2a, Praha 3, 130 00 ...........................................................................
I : 60633581 .............................................................................................................................................
Statutární orgán oprávn ný jednat za organizaci: Lenka Vlachová ..........................................................

že
1. se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpo tu m sta eský Krumlov a ve vyhlášeném Programu, do kterého podal svou žádost,
2. proti n mu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní ízení,
3. nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz,
4. nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Žadatele pro nedostatek majetku, nebyl zrušen
konkurz na majetek Žadatele po spln ní rozvrhového usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele 
z d vodu, že majetek úpadce neposta uje k úhrad náklad konkurzu,
5. nevstoupil do likvidace,
6. mu nebylo zrušeno živnostenské oprávn ní nebo že nep erušil provozování živnosti k innostem, pro které
má být dotace poskytnuta,
7. nepodal návrh na vyrovnání,
8. nemá da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich p íslušenství,
9. v uplynulých 2 letech p ed podáním Žádosti neporušil povinnosti vyplývající ze smluvních vztah a pravidel
pro poskytování dotací m sta eský Krumlov s následkem vrácení dotace nebo její ásti.
10. nemá závazky po lh t splatnosti v i m stu eský Krumlov nebo v i právnickým osobám založeným
nebo z ízeným m stem eský Krumlov.

.
V … eském Krumlov ……………………………
…30.11.2018……………………

dne

...............................................................
Statutární orgán organizace
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Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018

6. P ÍLOHY ŽÁDOSTI
ᆕ
ᆕ
ᆕ

P íloha 1: Rozpo et projektu
P íloha 2: Statut, resp. stanovy Žadatele i jiný zakladatelský dokument, pop ípad výpis z obchodního
rejst íku nebo jiné evidence dle zvláštních právních p edpis a doklad prokazující oprávn ní jednat
jménem Žadatele
P íloha 3: Doklad o p id lení I

P íloha 1 musí být vypln na na p edepsaném formulá i, p ílohy 2 a 3 jsou Žadatelem dokládány formou
neov ených kopií.
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Český Krumlov
Údaje vpisujte pouze do bílých políček předpřipravených tabulek.

Údaje o žadateli (právnická osoba = PO, OSVČ)
Název (podle rejstříku)

ICOS Český Krumlov, o. p. s.

IČO

70815089

DIČ

-

Sídlo
(ulice, číslo popisné/orientační, obec, PSČ)

5. května 251, Český Krumlov

Kontakt
(telefon, e-mail, datová schránka)

Mgr. Ingrid Jílková, 774137676, jilkova@latran.cz,hyb95ss

Bankovní spojení
(číslo účtu, peněžní ústav)

572732389/0800, Česká spořitelna

Plátce DPH (ano/ne)

Ne

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele
(jméno, příjmení, funkce, telefon, e-mail)

Tomáš Zunt, ředitel, 728 151 008, zunt@latran.cz

Údaje o žadateli dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Osoba zastupující PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uveďte ostatní
v samostatné příloze

jméno, příjmení, titul

Tomáš Zunt

funkce

ředitel

bydliště

Horní 158, Český Krumlov, 38101

datum narození

12. 6. 1974

telefon, e-mail

728 151 008, zunt@latran.cz

jméno, příjmení, titul
funkce
bydliště
datum narození
telefon, e-mail
1

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

jméno, příjmení/název
forma právní osobnosti
bydliště/sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ
Osoby s podílem
v této PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uveďte ostatní
v samostatné příloze

datum narození
jméno, příjmení/název
forma právní osobnosti
bydliště/sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ
datum narození
název

PO, v nichž má přímý
podíl
jedná-li se o více než 1
osobu, uveďte ostatní
v samostatné příloze

forma právní osobnosti
sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ

Údaje o projektu, který je předmětem žádosti o dotaci
Název projektu

Podpora rodin a dětí v ohrožení pro rok 2017

Termín zahájení projektu

1.1. 2018

Termín předpokládaného ukončení projektu

31. 12. 2018

Místo realizace

Českokrumlovsko

Celkové náklady na projekt

3.278.982 Kč (jedná se o předpoklad)

Požadovaná výše dotace

200 000 Kč
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

Podrobný popis projektu (účel, na který má být dotace použita a odůvodnění žádosti)
Službu Podpora rodin a dětí v ohrožení provozujeme již 4. rokem na základě úzké spolupráce s OSPOD MěÚ Český
Krumlov. Služba vznikla, a i nadále funguje, díky významné finanční podpoře Města Český Krumlov a za
součinnosti s OSPOD.
CÍLEM SLUŽBY je komplexně předcházet, zmírnit nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině, a
poskytnout podporu a pomoc rodičům a dětem k zachování rodiny jako celku. Dále poskytovat podporu a
odbornou pomoc rodinám a dětem v ohrožení, tak aby rodina tvořila bezpečné a stabilní zázemí pro „zdravý“
vývoj a rozvoj dětí.
Celá služba se skládá ze spektra jednotlivých aktivit, které jsou na sebe navzájem navázané a propojené.
Tvoří tak ucelený komplex, který má větší možnost efektivně rodinám pomáhat.
· PORADENSTVÍ – základní individuální, psychologické, rodinné, včetně terapie, právní
· TERÉNNÍ PRÁCE - dlouhodobá konkrétní a systematická práce přímo v rodinách. Terénní práce je
poskytována jak rodinám v péči OSPOD, tak rodinám, které se na nás obrátí sami či prostřednictvím jiné
organizace / tato část je realizována jako sociální služba Sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi/
· ASISTOVANÉ KONTATKY/PŘEDÁVÁNÍ – jako pomoc tam, kde jsou narušené vztahy mezi rodičem a
dítětem
· MEDIACE – řešení konfliktů za pomoci nestranného prostředníka
Službu doplňuje také pořádání a realizace případových konferencí.
Každoročně pomáháme desítkám rodin. V roce 2016 to bylo více než 80 rodinami. Z toho jsme dlouhodobě
spolupracovali v rámci terénní práce s 23 rodinami.
Pro další období předpokládáme spolupráci s obdobným či vyšším počtem rodin a to díky navýšení kapacity
služby.
K navýšení kapacity dochází díky tomu, že se nám podařilo získat finanční podporu v rámci výzvy 22. Podpora
aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (ESF) a získat tak stabilní část finančních zdrojů na období
4/2017-3/2020. V praxi to znamená, že můžeme službu z části rozšířit i pro další rodiny s dětmi v ohrožení, kteří
potřebují tuto formu podpory a to jak v regionu Českokrumlovska, tak regionu Kaplicka, kde již také naplno
spolupracujeme od začátku roku 2017.
Druhým důvodem je také dlouhodobě připravovaná změna a to, že část služby, resp. část terénní práce je od 1. 9.
2016 registrována jako sociální služba, konkrétně jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
V souvislosti s touto registrací je také částečně zajištěná finanční podpora ze strany JčK ve formě individuálního
projektu. Registrace soc. služby se však týká jen části služby – pro terénní práci přímo v rodinách nás mohou
oslovit i rodiny s dětmi v ohrožení, které nejsou v evidenci OSPOD. Původní spolupráce s rodinami v evidenci
OSPOD pokračuje i nadále mimo registrovanou sociální službu, stejně tak jako ostatní části služby (poradenství,
asistované kontakty, mediace). Tato změna navyšuje celkový rozsah služby, logicky pak i rozpočet služby jako
takové, nicméně významná část prostředků by měla být nově pokryta z výše uvedeného individuálního projektu
prostřednictvím JčK.
Nejvýznamnější zdroje příjmu tvoří pro rok 2017 především samotné Město Č. Krumlov, Jihočeský Kraj a MPSV,
ESF. Nutno zdůraznit, že jen díky samotné podpoře města Č. Krumlov bylo možné získat další finanční prostředky
a také získat potřebnou podporu ze strany JčK. Protože tito podporovatelé důsledně vyžadují vlastní spoluúčast
měst jako základní předpoklad pro přiznání dotace na tyto služby v oblasti práce s ohroženými rodinami.
Opakovaně nás také podporuje i Nadace Agrofert, kterou zaujala naše služba v celorepublikovém měřítku.
3

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov
Pro rok 2018 žádáme o stejný příspěvek na zajištění služby Podpora rodin a dětí v ohrožení ve výši 200 tis. Kč jako
tomu bylo v minulých letech, kdy tyto prostředky umožnily vázat další nezbytné prostředky pro realizaci této
služby.
Zároveň tímto žádáme o opětovné uvolnění těchto prostředků k 1. 1. 2018.

Rozpočet projektu
Bližší specifikace nákladů

Částka

1. Lidské zdroje

přímý pracovník v rodinách 3,625% úvazek
vedoucí služby 112,5%
koordinátor služby - 31,25%
metodik služby podpora rodin 12,5%
účetní a finanční manažer 31,25%
PR manažer 3,125% úvazek - ostatní pracovníci
Zaměstnanci správa
poradce rodinné poradenství DPP
poradce psycholog
poradce dluhové poradenství
Asistovaný kontakt
další odborní pracovníci pro práci s rodinou - mediace
Evaluátor
zákonné pojištění zaměstnavatele
jiné osobní náklady - vstupní prohlídky, BOZP prohlídky
Mezisoučet LZ
1.1. Materiálové náklady
kancelářské potřeby
PHM + materiál sl. auto
hygienické prostředky vč. ochranných pomůcek pro zaměstnance
kancelářský balík + antivirus
šifrovaná databáze
digitální videokamera pro videotrénink interakcí
projekční plátno pro práci s rodinou + dataprojektor kompaktní
Flipchart
pomůcky pro diagnostiku - psycholog, terapeut - neodepisovaný hmotný
majetek, materiál
Publikace, hračky, pomůcky
DDHM PC, notebook, tiskárna
Publikace, hračky, pomůcky
elektřina, voda, teplo - zálohy
Mezisoučet materiálové náklady
1.2. Nemateriálové náklady

1 455 429,00 Kč
518 957,00 Kč
180 461,00 Kč
74 747,00 Kč
146 825,00 Kč
58 730,00 Kč
35 000,00 Kč
158 700,00 Kč
73 600,00 Kč
7 667,00 Kč
15 000,00 Kč
34 500,00 Kč
12 000,00 Kč
10 228,00 Kč
1 000,00 Kč
2 782 844,00 Kč
12 000,00 Kč
35 000,00 Kč
4 500,00 Kč
5 940,00 Kč
5 000,00 Kč
8 470,00 Kč
15 730,00 Kč
4 840,00 Kč
1 350,00 Kč
1 200,00 Kč
33 880,00 Kč
2 000,00 Kč
40 000,00 Kč
169 910,00 Kč
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opravy a udržování - PC, tiskárna, servis auto roční údržba, výměna pneu sl.
auta - zálohy server, emaily
cestovní náhrady vč. stravného - dojíždění za uživatelem
poměrná část leasingových splátek AUS2 a AUS3
Telefony
Poštovné
Internet
Nájemné
Odpad
servisní poplatek CCS, služby spojené s provozem sl. aut
propagace - letáky, zpravodaj, plakáty, web apod..., vč. graf. zprac. …
školení a kurzy
Úklid
Supervize
úprava web stránek a internetová databáze
aktualizace SW, serveru, POHODA, Pamica
Audit + správní náklady
školení BOZP - DPP
pojistné auto, odpovědnost, majetek a povinné ručení
výpis z rejstříku trestů, daň silniční
členské příspěvky
odpis auta
vjezd do města
příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, přímá podpora pro účastníky cestovné
zálohování šifrované databáze
Mezisoučet nemateriálové náklady
CELKEM
Informace o předchozích poskytnutých podporách z rozpočtu města na
stejný účel (nebo doposud nevyřízených žádostech o poskytnutí podpory)

7 500,00 Kč
58 406,00 Kč
6 800,00 Kč
32 000,00 Kč
1 080,00 Kč
1 400,00 Kč
40 000,00 Kč
1 700,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
7 200,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
17 500,00 Kč
1 000,00 Kč
36 630,00 Kč
8 500,00 Kč
500,00 Kč
27 612,00 Kč
200,00 Kč
11 200,00 Kč
4 000,00 Kč
326 228,00 Kč
3 278 982,00 Kč
Každoroční podpora 200 tis. Kč

Žadatel současně čestně prohlašuje, že
1. se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov,
2. proti němu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní řízení,
3. nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz,
4. nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Žadatele pro nedostatek majetku, nebyl zrušen
konkurz na majetek Žadatele po splnění rozvrhového usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu,
5. nevstoupil do likvidace,
6. mu nebylo zrušeno živnostenské oprávnění nebo že nepřerušil provozování živnosti k činnostem, pro které
má být dotace poskytnuta,
7. nepodal návrh na vyrovnání,
8. nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich příslušenství,
9. v uplynulých 2 letech před podáním Žádosti neporušil povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů a pravidel
pro poskytování dotací města Český Krumlov s následkem vrácení dotace nebo její části.
10. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Český Krumlov nebo vůči právnickým osobám založeným
nebo zřízeným městem Český Krumlov.
5

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

Přílohy žádosti:
1) v případě, že je žadatelem spolek či ústav, je nutné k žádosti přiložit i kopii aktuálních stanov a zápisu o volbě
statutárního zástupce žadatele
2) doklad o existenci bankovního účtu

V ....................................................

dne ........................................

.....................................................................
jméno osoby oprávněné jednat za žadatele

Mgr. Ingrid
Jílková

Digitálnǔ podepsal Mgr. Ingrid Jílková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70815089,
o=ICOS Ǝeský Krumlov, o.p.s. [IƎ
70815089], ou=1, cn=Mgr. Ingrid
Jílková, sn=Jílková, givenName=Ingrid,
serialNumber=P281952
Datum: 2017.08.29 11:48:12 +02'00'

.....................................................................
podpis osoby oprávněné jednat za žadatele
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Český Krumlov
Údaje vpisujte pouze do bílých políček předpřipravených tabulek.

Údaje o žadateli (právnická osoba = PO, OSVČ)
Název (podle rejstříku)

ICOS Český Krumlov, o. p. s.

IČO

70815089

DIČ

-

Sídlo
(ulice, číslo popisné/orientační, obec, PSČ)

5. května 251, Český Krumlov

Kontakt
(telefon, e-mail, datová schránka)

Mgr. Ingrid Jílková, 774137676, jilkova@latran.cz,hyb95ss

Bankovní spojení
(číslo účtu, peněžní ústav)

572732389/0800, Česká spořitelna

Plátce DPH (ano/ne)

Ne

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele
(jméno, příjmení, funkce, telefon, e-mail)

Tomáš Zunt, ředitel, 728 151 008, zunt@latran.cz

Údaje o žadateli dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Osoba zastupující PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uveďte ostatní
v samostatné příloze

jméno, příjmení, titul

Tomáš Zunt

funkce

Ředitel

bydliště

Horní 158, Český Krumlov, 38101

datum narození

12. 6. 1974

telefon, e-mail

728 151 008, zunt@latran.cz

jméno, příjmení, titul
funkce
bydliště
datum narození
telefon, e-mail
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

jméno, příjmení/název
forma právní osobnosti
bydliště/sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ
Osoby s podílem
v této PO
jedná-li se o více než 2
osoby, uveďte ostatní
v samostatné příloze

datum narození
jméno, příjmení/název
forma právní osobnosti
bydliště/sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ
datum narození
název

PO, v nichž má přímý
podíl
jedná-li se o více než 1
osobu, uveďte ostatní
v samostatné příloze

forma právní osobnosti
sídlo
výše podílu (v %)
IČO, DIČ

Údaje o projektu, který je předmětem žádosti o dotaci
Název projektu

Osobní asistence na rok 2018

Termín zahájení projektu

1.1. 2018

Termín předpokládaného ukončení projektu

31. 12. 2018

Místo realizace

Českokrumlovsko

Celkové náklady na projekt

4,7 mil. Kč (jedná se o předpoklad)

Požadovaná výše dotace

250 000 Kč
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

Podrobný popis projektu (účel, na který má být dotace použita a odůvodnění žádosti)
Službu osobní asistence poskytujeme od roku 2008, kdy zajišťování služby v Č. Krumlově pro děti a mládež
převzala od města Č. Krumlov naše organizace. Od té doby si tato terénní sociální služba získala nezastupitelné
místo jak v samotném městě Český Krumlov, tak v regionu.
V roce 2018 oslaví služba osobní asistence své 10 let své existence. Za tuto dobu proběhla již řada kvalitativních i
kvantitativních změn – od rozšíření cílové skupiny dětí o cílovou skupinu dospělí a senioři, až po legislativní změnu
přístupu a náhledu na osobní asistenty a asistenty pedagoga /vyhlášky č. 73/2005 Sb./, která rozšiřuje činnost
asistenta pedagoga. S touto změnou se také snížila původní výše finanční podpory města vůči službě osobní
asistence z původních 400 tis. rok na 250 tis. Kč. Neméně významnými změnami jsou i změny v oblasti rozšíření
provozních hodin na víkendy a postupné, nezbytné, zvyšování cen. Ke změnám také došlo z pohledu na sociální
služby jako také – osobní asistence je čím dál více považována za prioritní služby v oblasti péče o osoby se
zdravotním postižením a seniory. Nároky na službu se soustavně zvyšují a to nejen z hlediska samotné kvality
služby, ale také z hlediska administrativy, zajištění služebních aut, ad. Nejnovější zásadní změnou, která má vliv na
rozpočet a financování služby je navyšování mezd pracovníkům v sociálních službách. Toto navyšování je
dlouhodobě nutné a potřebné, na druhou stranu aktuálně není zcela jasné, zda-li toto navýšení bude celkově kryto
prostřednictvím dotačních prostředků z MPSV ČR.
Přestože se nám dlouhodobě daří získávat jak dotační prostředky z MPSV ČR a Jihočeského kraje, tak z dalších
zdrojů, je potřeba spolufinancování ze strany města Český Krumlov i nadále velmi významná. A to z důvodu, že u
tohoto typu sociální služby je nastavena metodika Jihočeského kraje tak, že se předpokládá získání 20%
spoluúčasti finančních zdrojů, do kterých se však nezapočítávají úhrady od uživatelů /při rozpočtu 4 mil., bychom
tak měli jen pro rok 2018 získat cca 1 mil. mimo dotační prostředky MPSV ČR a mimo úhrady od uživatelů/. Dalším
důležitým faktorem pro udržení stávající podpory je také to, že jen díky podpoře Města Český Krumlov můžeme
zachovat příznivou cenu služby pro dětské klienty. Dle vyhlášky můžeme účtovat až 130 Kč /hod. služby. Naše ceny
jsou však v rozmezí 70 – 90 Kč/hod. služby. Udržet tyto ceny je však možné pouze při zajištění maxima možných
prostředků ze všech dostupných zdrojů, včetně příspěvku Města Český Krumlov, které na podporu služby pro
klienty do 18 let v Č. Krumlově od roku 2008 každoročně přispívá.
Pro rok 2018 žádáme o příspěvek na zajištění služby osobní asistence ve stejné výši jako v minulých letech, tj. ve
výši 250 tis. Kč pro děti v Českém Krumlově do 18 let věku bez omezení místa poskytování služby /např. MŠ, ZŠ,
volnočasové aktivity, domácnost, apod./.
Ke dni podání žádosti byla služba osobní asistence poskytována celkem 27 klientům, z toho 7 dětem.
Zároveň tímto žádáme o opětovné uvolnění těchto prostředků k 1. 1. 2018.

Rozpočet projektu
Bližší specifikace nákladů

Částka

1. Lidské zdroje
osobní asistenti 9 x 100% úvazek
osobní asistence DPP

2 646 394,00
126 000,00
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

osobní asistence DPČ

37 886,00

koordinátor služby - 37,5% - vedoucí pracovník

201 630,00

vedoucí osobní asistent - sociální pracovník 50% a vedoucí pracovník 50%

453 666,00

zástupce vedoucí osobní asistent - sociální pracovník 28,125%, vedoucí
pracovník 28,125%

212 656,00

hlavní účetní, finanční manažer - 50%

231 034,00

PR manažer - ostatní pracovníci

138 426,00

jiné osobní náklady - vstupní prohlídky, BOZP
Mezisoučet LZ

2 000,00
4 049 692,00

1.1. Materiálové náklady
kancelářské potřeby

15 000,00

PHM

40 000,00

materiál auto

10 000,00

hygienické prostředky vč. ochranných pomůcek pro zamce

8 000,00

Odborné publikace

2 000,00

drobné vybavení (nábytek, vybavení kanceláře, tiskárna)
Mezisoučet materiálové náklady

45 000,00
120 000,00

1.2. Nemateriálové náklady
Telefony, internet
poštovné
nájemné
elektřina
voda, teplo
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
opravy a udržování - PC, tiskárna, servis auto roční údržba, výměna pneu
AUS1 - zálohy server, emaily

28 900,00
4 000,00
29 130,00
7 000,00
27 230,00
2 000,00
40 000,00
20 000,00
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

cestovní náhrady vč. stravného - dojíždění za uživatelem
supervize
úprava web stránek a internetová databáze
aktualizace SW, serveru, POHODA, Pamica
pojistné odpovědnosti vůči klientům
pojištění majetku
informační materiály-letáky, vizitky
Zpravodaj
audit
školení BOZP - DPP
výpis z rejstříku trestů,
členské příspěvky
havarijní pojištění + povinné ručení
servisní poplatek CCS
odpis auta
vjezd do města
silniční dan
úklid
splátky finanční leasing
Mezisoučet nemateriálové náklady
Celkem
Informace o předchozích poskytnutých podporách z rozpočtu
města na stejný účel
(nebo doposud nevyřízených žádostech o poskytnutí podpory)

65 000,00
12 800,00
10 000,00
1 300,00
1 200,00
800,00
13 000,00
6 000,00
5 000,00
1 000,00
200,00
1 450,00
32 000,00
7 500,00
22 700,00
200,00
5 500,00
13 500,00
120 434,00
477 844,00
4 647 536,00

250 000,00
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov

Žadatel současně čestně prohlašuje, že
1. se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov,
2. proti němu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní řízení,
3. nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz,
4. nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Žadatele pro nedostatek majetku, nebyl zrušen
konkurz na majetek Žadatele po splnění rozvrhového usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu,
5. nevstoupil do likvidace,
6. mu nebylo zrušeno živnostenské oprávnění nebo že nepřerušil provozování živnosti k činnostem, pro které
má být dotace poskytnuta,
7. nepodal návrh na vyrovnání,
8. nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich příslušenství,
9. v uplynulých 2 letech před podáním Žádosti neporušil povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů a pravidel
pro poskytování dotací města Český Krumlov s následkem vrácení dotace nebo její části.
10. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Český Krumlov nebo vůči právnickým osobám založeným
nebo zřízeným městem Český Krumlov.

Přílohy žádosti:
1) v případě, že je žadatelem spolek či ústav, je nutné k žádosti přiložit i kopii aktuálních stanov a zápisu o volbě
statutárního zástupce žadatele
2) doklad o existenci bankovního účtu

V ....................................................

dne ........................................

Mgr. Ingrid
Jílková
.....................................................................
jméno osoby oprávněné jednat za žadatele

Digitálnǔ podepsal Mgr. Ingrid
Jílková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-70815089, o=ICOS
Ǝeský Krumlov, o.p.s. [IƎ 70815089],
ou=1, cn=Mgr. Ingrid Jílková,
sn=Jílková, givenName=Ingrid,
serialNumber=P281952
Datum: 2017.08.29 11:46:52 +02'00'

.....................................................................
podpis osoby oprávněné jednat za žadatele
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