








Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Digitalizace malého sálu kina Centrum v Bruntále 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2013-4-1-8  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je digitalizace malého sálu dvousálového kina Centra v Bruntále, tak aby 
splňoval standard DCI a mohl být zachován provoz malého sálu jediného kina ve spádové 
oblasti pro 31 obcí v bývalém okrese Bruntál. Město Bruntál jako majitel objektu kina 
v nedávné době provedlo celkovou rekonstrukci budovy kina včetně sálů (nové akustické 
obklady, digitální zvuk, nová sedadla, plátno, v roce 2011 také digitalizaci velkého sálu vč. 
3D projekce), do čehož investovalo nemalé prostředky. Bez digitalizace a statusu 
digitálního kina D-cinema by malý sál kina prakticky zanikl, jelikož má v současné době 
problémy s vytížeností a to z důvodu nedostatku filmových kopií na 35mm. Po digitalizaci 
bychom rádi využívali velký sál jako premiérový a malý z části jako reprízový, z části 
bychom zde chtěli promítat alternativní tvorbu + snímky pro náročného diváka, příp. 
uvažujeme, že by se využil jako sál pro filmový klub, který bychom chtěli také založit. Dále 
bychom malý sál využívali také jako konferenční sál. V současné době to není možné, 
protože zde nemáme technologii, na které by se daly promítat prezentace, školící 
materiály apod. Využíváme takto pouze velký sál jako konferenční, zde nám to působí ale 
problémy, protože nám to zasahuje do promítacího plánu.  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 596 472,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 56 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Město Bruntál 

IČO – identifikační číslo osoby  00295892 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Nádražní 994/20 

obec, PSČ, stát  Bruntál, 792 01, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu C9vbr2k 

číslo bankovního účtu 94-4016771/0710 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

ANO  
žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude 
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje 
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Prosinec 2013 – leden 2014 

realizace (od-do) Únor-duben 2014 

dokončení (do) 30. června 2014 

projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE x 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě 
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 
jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
 
 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

 
 
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
 
Ing. Petr Rys, MBA 
 

Statutární zástupce  
 
Starosta města 

V Bruntále 
20. 9. 2013 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 

 

 











Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Digitalizace městského kina ve Vlašimi 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2013-4-1-8 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Bude provedena nutná digitalizace kina ve Vlašimi. V současné době má kino zastarale a 
nevyhovující zařízení a proto v je mimo provoz. Město chce činnost kina opět obnovit 
pomocí digitalizace a znovu tak moci nabídnout obyvatelům a návštěvníkům města nové 
kulturní zážitky. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2 663 500,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 000 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 15 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Město Vlašim 

IČO – identifikační číslo osoby  00232947 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Jana Masaryka 302 

obec, PSČ, stát  Vlašim 258 01 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu zbjbfmb 

číslo bankovního účtu 19-032 0084389/0800 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

ANO  
žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude 
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje 
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE x 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 10/2013-12/2013 

realizace (od-do) 12/2013-02/2014 

dokončení (do) 04/2014 

projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě 
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 
jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Mgr. Luděk Jeništa 
 
 
 

starosta 30.9.2013, Vlašim  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 

 

 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Digitalizace kina dle DCI 

název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

%==číslo výzvy 2013-4-1-8 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Montáž a dodávka zprovoznění audiovizuální technologie pro provedení digitalizace 
kinoprojekce dle standardu DCI v sále kina v Lysé nad Labem 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1.512.500,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 53 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Město 

IČO – identifikační číslo osoby  00239402 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Husovo náměstí 23 

obec, PSČ, stát  Lysá nad Labem , 289 22, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 5adasau 

číslo bankovního účtu 94-311191/0700 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

ANO  
žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude 
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje 
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI x NE  
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harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.3.2013 - 1.4.2013 

realizace (od-do) 1.5.2013 – 10.6.2013 

dokončení (do) 10.6.2013 

projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE x 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě 
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 
jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Mgr.Jiří Havelka 
 
 

starosta města Lysá nad Labem  
 
Lysá nad Labem 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 

 

 



































Žádost o podpoÍu kinematograf|e
podaiá pod e zéko|a Č.496/2012 sb', Ó aL]diovz!á nich dílech a podpÓře kinematogíáf e á bUde uveře]něna na webových

íráikách státniho fondu k iematograÍ e pod|e tohotÓ zákÓna

evidenční číslo projektu /vyplňuje sťótní f and kinemataqraÍie)

D 8]t.lzace kina V MnlchoVé Hradisti

názeV dotačního okruhu 4' projekt V oblasti techn]ckého Íozvo e a modern zace kina

čhlo VýzVy 2013-4-t-8

charakterlstika proiektu
(stručný popis praiektu)

D]gita lzáce kiné V Mnichově Hrad]šti pro zachoVánífilnrových pÍoiekcía Íozvoj kultury Ve
městě'

ce kový Íozpočet JrákladŮ na rea]izaciprojektu 1'780'878 Kč

Výše požadované podpory kinematograí]e v Kč 500'000 Kč

Výše finančního zaj]štěníprojektu V % k datu podání žádosti 10a%

žadatel - plávnická osoba

název nebo obchodní firnra žadate]e tV]ěsto Mn]choVo Hr;d]šiě

lčo - ]dent]fikační čís o osoby 00238309

Lr ]ce a číslo pop]sné/olientačnÍ Masarykovo náměstí1

ob€c, PsČ, stát 295 01 Mnichovo Hradiště

d- . ':l"to d"totP..h a1l,,-é 'jž"d"té l"l.nu ]8^b4jw

čklÓ b.nk.Vníhn Ličn! 94-47 LOLA! 07 10

adresa pro doručování (pokud se lišíod adÍesy sídla), na kterou žadotelpožaduje doručovdt

ulic€ a čG o popi5né/or entačrrí

obec, Psč, stát

žadatel- fyzická 05obá

jméno a příjmenížadat€ e

ANO

NE

V případěANo uVedte lČo

V případě NE uved'te datum narození

čí5lo bankovního účtu

místo trvalého pobytu, nebo adresa nísto podnikání'ieJi žddatel podnikatelem

u ice a čGlo popisné/ori€ntační

obec, Psč, stat

identifikáior datové schránkY, má ii]] žadatei zřízenu

adresa prc doručovóní (pokud se lišíod nistatNaleho pobytu), na ktercu žadatel poŽaduje doÍučovot

ulice a čís o popkné/or]entační

obec, PsČ, 
't.t

dalšíúdaje o projektu
upřednostňovaná řolma podporY není_l]V přislušnéVýzVě k podáVánížádostíVýslovně uVedeno, ž€ žadatelůnr bude
p05kytnuta]en]€dna zedVou folern podpory, má žadate r.ožnostzdeoznačit,rdaněkterournch!přednostňu]e
(zaškrtnutínr políčka,,UPŘEDNoSIŇUJ ") nebo zda některou z n]ch Výs ovně nepožaduje (zaškrtnutím po]íčka,,NE")

UPREDNOSTNUJ] NE

dotace s podi€m na zi5l u UPREDNOSTNU]I NE

státnífond kinematogÍaf]e Ve etržnípé]ác, D!ke ských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, lD datové schránky:ng8Lrnnb



harmonogřam projektu

22.04.2013 - 26.aa.2AL3

29.08.2013 - 09.09.2013

09.09.2013

projekt je / bude řealizován se zahraniční účastí íoznočte kiižken) ANO NE X

V případě, že ANo, uvedte konkrétnístáty

Žádost o podpořu kinematograíie
podaná pod e ŽákÓiá č' 496/2012 5b., o aUdjovizuá nich diech a pÓdpoře kinemato8rafie a bL]d€ uveřejněna na webÓvých

ílénkách státního Íondu k nematografié pod e tohoto záko.á

Podpi5em této žádosti žadatelsouhlásí5e zařazením Údajů o žédat€l atétožádosti do evidence V ob asti aud]ovize,
kteÍou Vede státní fond kjnematografie pod e 630 zákona a 5 uveřejně|íÍn této žádosti a dalších údajů o projektu
Vroz5.hu pod€ 538 zákona' Podpisem této žádo9ti žadatel 9tvrzuje spráVnost a píaVd]Vost údaiů uv€dených Vtéto
žédosti a Ve Všech jejích přílohách a je si Vědonr ná5ledků piípadné nepravd]Vosti UVede|ých údajú'

Podplsenr této žádosti ždddte prohlašuje, že:
a) j€ bezúhonný, a, ]e ] práVnjckou osobol], že je bezúhonná též každá osoba, kter; je statutáÍnínr orgáneÍn nebo
č enem statutárního orgánu žadat€le a je ]statutárním orgánem žadatele práVnická o9oba, žeje bezÚhonná každá
osoba, která je jejim ýatutáÍninr oÍgánenr nebo č enem ]ejÍho 9tatutárniho orgánu; zé bezúhonného s€ považlrje ten,
kdo neby pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodákko!r trestnoU čnnost, pokud 5e na něho nehl€di
ia ko by n€bYiodsouzen;
b) neprobíhá in5oVenční řhení, Ve kteÍém se řÉší úpadek n€bo hrozící úpédek žadate|€, V posledních třech etech
neby o rozhodnuto o jeho úpadkU, o zarnÍtn!rtí inso Venčního néVrhu proto, že jeho majetek nepostačuj€ k úhÍadě
nák]adů lnso]Venčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení Věřitelů byl jeho majetek zcelé
nepostačující, n€bo n€byla Vůči němu zaVedena nLrcená spráVa podlejiného práVního předpisu,
c) nen íV l kV]daci,
d) nemá nedoplalky na poil9tnéÚ a na penále nd Veřejné zdÍavotní po.]]štění, a to jék v České repub ice, tak Ve stétě
5íd]a, místa podn]kánínebo trvalého pobYtu, neni_lljíÍn česká lepublika,
e) rrenrá V evidenc ddní U orgánů Fnanční spÍáVy č€5ké republiky ani oÍgánů celní spráVy České leplrb]ky ani V

evid€nc daní nebo obdobných peněžitých plnění u pří5|ušných orc;nů státu, Ve klerénr rrá 5íd o, místo podnikání č
byd išté, evidoVány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistnér. a na penále na sociálnízébezpečenía příspěVku na stéllrí pol]tiku zaméstnanosti, á to
jak V Če5ké repub]ice, tak Ve státě sídla, místa podnikánínebo trva ého pobytu'

osoba, (terá tuto žádost podep]suje, prohašuj€, žebud'ježadat€€m'fYzckot] osobou,nebojeiakostatUtárníořgán
nebo č]en statutárního oígánu oprávněna jednat jménem žadatele práVnické osoby nebo je opráVněna jednat za

žadaiele jako jeho zmocnénec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjm€ní
Vztah podep sujícíosoby k žadate j

01.10.2013 IN ,,j"
(ťabulku zkopirovoť vícekrótv připadě, že je více Ósob jednajicÍch jfiénen žodate:e neba za žddatele)

t\

státnífond (inenrátoglaíje Ve]etÍžnípalác, Duke ských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, lD datové schránky:ng8unnb











evidenini iisfo projektu (vyplhuje Stdtni Fond kinematogrofie)

ndzev projektu Digitalizace Kina SvEt ValaSsk6 Klobouky

ndzev dotadniho okruhu 4,projekt v oblasti techniCk6ho rozvoje a modernizace kinematografie

dislo vrizvy 20t3-4-t-8

cha ra kteristika projektu
( stru ini po pis p ro i e ktu )

Digitalizace Kina SvEt - udrieni a zachovdni f i lmov'ich piedstaveni v na5em m6st6

celkovri rozpodet ndklad0 na realizaci projektu 2.135.500,-KE

vriSe poZadovan6 podpory kinematografie v Kd 500.000,- Ki

vfSe fi na ndn iho zajiSt6n i projektu v % k da tu podd n i Ziidosti 76'6Yo

26dost o podporu kinematografie
podand podle zdkona i .496/20t2 Sb,, o audiovizudlnich df lech a podpoie kinematografie a bude uveiejndna na webovl ich

str; inkdch Sti i tniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

iadatel - privnick6 osoba

ndzev nebo obchodni f i rma iadate le Kulturni a vzd6l6vaci stiedisko

leO -  ident i f ikadnid is lo osopv 49t56721"

adreso sidla

ul ice a d is lo popisn6/or ientadniMasarykovo niimEsti 942

obec, PSe, stdt Vafa5skd Klobouky, 7660t, ieskii republika

identif ikdtor datov6 schrdnky, m6-li j i  iadatel zfizenu

dislo bankovniho tldtu 86-2156740207 IOLO0

adresq pro doruiovdni (pokud se liil od adresy sidla), na kterou iadatel poiaduje doruiovat

ul ice a dislo popisn6/or ientadnl

obec, PSe, stdt

iadatel -fyzickd osoba

jm6no a pi i jmeni iadatele

iadatel je podnikatelem (oznaite kfiLkem)
ANO

NE

v piipad6 ANO uved'te leO

v piipad6 NE uved'te datum narozeni

dislo bankovniho ridtu

misto trualiho pobytu, nebo adresa mista podnikdni, je-li iadatel podnikatelem

ul ice a dislo popisn6/or ientadni

obec, PSe, stdt

ident i f ik6tor datov6 schrdnky, m6-l i j i  iadatel  zf izenu

adresa pro doruiovdni (pokud se liii od mista trualdho pobytu), no kterou iadatel poidduje doruiovat

ul ice a i is lo popisn6/or ientadni

obec, PSd, st5t

dal5i fdaje o projektu

upiednostiovand forma podpory - neni-li v piislu5n6 vlizv6 k poddvdniiddostivrislovn6 uvedeno, ie Zadatel0m bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m5 iadatel moZnost zde oznadit, zda n6kterou z nich upiednostriuje
(zaSkrtnut im pol idka , ,UPREDNOSTNUJI")nebozda n6kterou z nich vr is lovn6 nepoiaduje (zaSkrtnut im pol idka,,NE")
dotace UPNEDNOSTNUJIx NE

dotace s oodi lem na z isku UPREDNOSTNUJI NE x

St6tn i fond k inematograf ie-Velet rZnipal6c,  Dukelskfch hrd in0 47, !7O 00 Praha 7, lDdatov6schr i inky:ng8unnb



harmonogtam projektu

pifprava (od-do) ZAii 20t3 -leden 2014

realizace (od-do) Unor 2014 - duben 2014

dokondeni (dol Kv6ten 2014

projekt je / bude realizov6n se zahraniini tltasti (oznaite kiiikem) A N O  I  l N E l  x

v piipad6, ie ANO, uved'te konkr6tnistdty

Zridost o podporu kinematografie
podan6 podle zdkona t.496/20L2 Sb., o audiovizudlnich di lech a podpoie kinematografie a bude uveiejndna na webovl ich

strdnkdch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

Podpisem t6to Zddost i  iadate lsouhlas ise zaiazenlm fdaj0 o Zadate l ia  t6to iddost i  do ev idence voblast iaudiov ize,
kterou vede Stiitnifond kinematografie podle $30 zdkona a s uveiejndnim t6to i i idosti a dalSich r1daj0 o projektu
vrozsahu podle S38 zdkona. Podpisem t6to iSdosti iadatel stvrzuje sprdvnost a pravdivost ddaj0 uvedenrich vt6to
iddosti a ve vSech jejich pii lohdch a je si v6dom ndsledk0 piipadn6 nepravdivosti uvedenrich fdaj0.

Podpisem t6to iddosti Zadatel prohlaSuje, Ze:
a)  je  bezdhonnf ,  a,  je- l i  pr6vnickou osobou,  ie  je  bezr ihonn6 t6 i  ka idd osoba,  k terd je  s tatutdrn im orgdnem nebo
dlenem statutdrniho orgdnu Zadatele a je-l i statutdrnim orgdnem Zadatele pr6vnickii osoba, Ze je bezrihonnii kaZdd
osoba, kteri i je jejim statutdrnim orgdnem nebo dlenem jejiho statutdrniho orgdnu; za bezdhonn6ho se povaZuje ten,
kdo nebyl pravomocnd odsouzen pro majetkovou nebo hospoddiskou trestnou dinnost, pokud se na n6ho nehledi,
jako by nebyl  odsouzen;
b) neprobihd insolvendni i izenL ve kter6m se ieSi dpadek nebo hrozici ripadek iadatele, v poslednich tiech letech
nebylo rozhodnuto o jeho dpadku,  o zamitnut i  insolvendniho ndvrhu proto,  ie  jeho majetek nepostaduje k r ihrad6
ndklad0 insolvendniho i izeni, nebo o zru5eni konkurzu proto, ie pro uspokojeni v6iitel0 byl jeho majetek zcela
nepostadujici, nebo nebyla v0di ndmu zavedena nucend sprdva podle j in6ho prdvniho piedpisu,
c)  neniv l ikv idaci ,
d) nemd nedoplatky na pojistn6m a na penSle na veiejn6 zdravotnipojiStdnL a to jak v eesk6 republice, tak ve sti it6
s id la,  mista podnik6ninebo t rva l6ho pobytu,  neni - l i j im eesk6 republ ika,
e)  nem6 v ev idenci  dani  u orgdn0 Finanin i  sprdvy eesk6 republ iky ani  orgdni  Celn i  sprdvy eesk6 republ iky ani  v
evidenci  daninebo obdobn, ich pendi i t fch p lndniu p i is luSnl ich orgdn0 st6tu,  ve kter6m md sfd lo,  misto podnikdnid i
bydli5t6, evidovii ny nedopla tky,
f )  nem6 nedoplatky na poj is tn6m a na penSle na socid ln izabezpedenia p i ispdvku na st6tn ipol i t iku zamdstnanost i ,  a  to
jak v desk6 republ ice,  tak ve stdtd s id la,  mista podnikdninebo t rva l6ho pobytu.

Osoba, kterd tuto iSdost podepisuje, prohlaSuje, ie bud'je iadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutdrni orgdn
nebo d len statutdrn iho orgdnu oprdvn6na jednat  jm6nem iadate le-prSvnick6 osoby nebo je opr5vn6na jednat  za
iadate le jako jeho zmocndnec.

tldale o podepisujici osob6 a podpis:

KULTURNI A VZDELAVACi STNEDISKO
Masarykovo n{m.942 trj

766 0'1 ValaSk6 Klobouky 
-

lC: 491 567 21, Dje: C2491 567 21

jm6no a pi f jmenI
podepisui ic i  osobv

vzta h podepisujici osoby k iadateli
datum a misto

podpisu podpis

Ing. Jaroslav BalouSek Reditel organizace
2.t0.20t3
ValaSsk6 Klobouky

(tabulku zkopirovat vicekrdt v pfipadd, 2e je vice osob jednajicich jmdnem iadatele nebo za Zadatele)

St6tni fond kinematograf ie-VeletrZnipaldc, Dukelskfch hrdin0 47,170 00 Praha 7, lD datov6schri inky:ng8unnb


