






1. 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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu Modernizace sálu Kina Panorama v Kyjově

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

číslo výzvy 2016-4-1 -10

charakteristika projektu Záměrem projektu je modernizace kinosálu Panorama, která spočívá v nové elevaci
(stručný popis projektu) hlediště, výměně sedaček, modernizaci jevištní techniky, doplnění ozvučení sálu,

modernizaci osvětlení a provedení změn vedoucích ke zlepšení akustiky, čímž dojde 
ke zvýšení komfortu návštěvníků kina.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu Kč 5.892.000,-

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).

Celková výše požadované podpory kinematografie Kč 2.946.000,-- 
v Kč

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI
standardu

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo 
DCI standard (tzv. e-cinema)

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 2.946.000,-

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální
technologie

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 50 % 
žádosti

žadatel -  právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele MĚSTO KYJOV
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IČO -  identifikační číslo osoby 00285030

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Masarykovo náměstí 30/1 

obec, PSČ, stát Kyjov, 697 01, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu f28bdah 

číslo bankovního účtu 94-6615671/0710

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

ulice a číslo popisné/orientační x 

obec, PSČ, stát x

žadatel -  fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele x

žadatel je podnikatelem (označte ANO
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 liš í 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 podáváni žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
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upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE")

dotace UPŘEDNOSTŇUJI NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE

harmonogram projektu

příprava (od-do) srpen - září 2016

realizace (od-do) září - listopad 2016

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)

30.11. 2016

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.

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 
příkaz.

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 neboje oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:
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jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a místo podpis
podepisující osoby k žadateli podpisu

Mgr. František Lukl, MPA starosta města v Kyjově 13. 5. 2016

V
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele na< o za žadatele)
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Z5dost o podporu kinematografie
podane podle z6kona a. 496/2012 Sb., o audioviz!6lnich ditech a podpoie kinematografie a bude uveiejnena na
webovrch str6nk6ch Sl6tniho fondu kinematografie podte tohoto26kona

evidenanl dlslo projektu (vyplduje Stalni Fond kinemarogmfie)

nii2ev projektu t\lodemizace kina Neveklov v DCt standarlu

nizev dotaaniho okruhu 4. projekt v obtast techrick6ho rozvoje a modernizace kinematografe

2016,4-1-10

0-K6

charakteristika projektu Dopln6ni stavaliciho vybavenr tina Neveklov o DCp prote of v DCt standardu

. {struinY popis projektu)

c€lkovt rozpoiet niikladir na realizaci projektu

Projekiem je ve vsech formulafich mystena Zddosr o
podporu kinematograile a v nizpracovani z6m6r, nikoti

cele audiovizualnl dilo. Projektem je vivoj d a nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, pfojekten nenidilo

jalo ceiek (Wvoja vyroba a distriouce a propagace/.

1.129.700,- Ka bez DPI-I
1.366 937 - Kd s DPH

Celkova viSe poiadovan6 podpory kinematografie
vKi

564.850,' Ka bez DPH

z toho podpora po:adovana na digiializacikina v DCI

standardu

z loho podpora po:adovara na digitalizaq kira r no
DCI standard (tzv. e-cinema)

564.850 - K6 bez DPH

z loho podpora pozadovan6 na modernizaci kina 0,- K6

z loho podpora pozadovan6 na obnovu digitalni

vi6e finan6niho zajistdni projektu v % k daru podani
,edosti

technotogie

Souael podpory ooisdovane na ted.lollive lypy p.oektj \diqlatzace dte DCt. oig la,izace mimo DCt .ebo
modemizace) se musi shodoval s celkovou vtai po:adovane podpory

0,- Ka

50%

:adatel - pr6vnicka osoba

nazev nebo obchodni firma:adatete

ICO - identifikaani6islo osoby

IlIdSIO NEVEKLOV

1eOr00232386

Strana 1



Ndm6stl Jana Hefmana 80

257 56 NEVEKLOV, ER

ulice a 6islo popisnd/odentaani

identifik5tor datove 6chranky, maliji ,adalel zlizenu

ulice a 6lslo popisne./orienta6ni

dlslo bankovniho latu 320103359/0800

adr€a pro dorudoveni (pokud 5e llal od adr$y s[dla), na kteiou iadaGl po:aduje doruiovat

dalsl [daj6 o projektu

upaednostiovana foma podpory- nenl-liv plisluSn€ vizv€ k podavAni iddosti vislovnd uvedeno, Ze tadatelim
bude poskylnuta ien j6dna ze dvou forem podpory, me :adatel moinost zde oznaail, zda nEherou z nich
upfednostiuje (zaskrtnutim polidka ,,UPREDNOSTNUJI ) nebo zda neKerou z nich vislovn6 nepo:sduje

(zaskrlnutim pollaka,,NE ) ,'

iadatel- fyzicki o3oba

jmeno a pfljmenl ,adalele

adresa pro dorueovini (pokud se lisi od mistatrval6ho pobytu), na kterou iadatel potaduie doruEovat

:adalel je podnikatelem (oznaate
kii:kem)

dislo bankovniho laiu

mkto trval6ho pobytu, nebo adresa mista podnikini, jeli:adatel podnikatelem

v pllpad6 ANO uvedte ICO

v Diioad€ NE uvedte datum narozeni

identilik6tor datov6 schranky, me-li ji :adatel
zfizenu

ulice a aislo
popisne/ofienlaanl

obec, Psd, stat
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UPREDNoS_\U.I X NE

dolace s podilem na zisku UPREDNoSTNUJI NE

harmonogram projektu

piiprava (od-do) 10. - 20. lislopad 2016

rcalEace (od-doj 20. - 30 listopao 2016,cc,zaue \uu-uu/

dokonaeni(do ve fom6iu dd/mm/rrr) 3011112016

P.ojeK je /bude realizov6n se zahran idn I Ubasti (ozna6te kii:kem) IANO NE X

v DiiDadd :e ANO. uvedie lonkretni

. oell- ,-

Podpisem teto :adosli Zadatel souhlasi se zafazenim tdajrl o:adateli a t6to:adosli do evidence v oblasti
audiovize, ktefou vede St6lni fond kinematograiie podle $0 zekona a s uveiejnenim t6to Zedosti a dalsich ldajo
o poektu v rozsahu podle S38 zakona. Podpisem t€to Zadosti zadatel stvtz uje spr6vnosl a pravdivost [daj[]
uvedentch vteto Zadoslia ve vsechjejich piilohach a je siv6dom nasledki piipadne nepravdivosti uvedenych
idairl.

Podpisem teto Zadosti Zadatel prohlaiuje, :e:
a) je bez[honny, a, je]ipravnickou osobou, Zeje bezihonn6 te: ka:d6 osoba, ktefaje slalut6rnim orcanern nebo
alenem stalutemiho orgenu:adatele a jeli statul6rnlm organem Zadatele pravnick6 osoba,:e ie bez!honne
ka:d6 osoba, kter6 je jejlm statutarnim organem nebo ilenemjejiho staNlarniho 0196nuiza bezLlhonneho se
pova:uje ten, kdo nebyl pfavomocna odsouzen pro matetkovou nebo hospodaiskou lrestnou 6innost, pokud se na
reho nehledi, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobiha insolvendni iizeni, ve kterem se ieSi [padek nebo hrozici ipadek:adatele, v poslednich tiech letech
nebylo rozhodnulo ojeho lpadku, o zamiinuti insolvendniho n6vrhu proto,:ejeho majeiek nepostaauje k Uhrad6
n6klad0 insolvenanlho llzeni, nebo o zruSeni konkurzu prolo, 2e pro uspokojeni veiiteli byljeho majetek zceta
nepostaaujici, nebo nebyla vriai n6mu zavedena nucend sprava podlejin6ho pravniho piedpisu,

d) nema nedoplatky na pojistnem a na pen6le na veiejn6 zdfavotnipojistdni, a lojak v Cesk6 repubtice, tak ve
sl6t6 sldla, misla podnikeni nebo trval6ho pob],,tu, neni,lijim Ceske republika,
e) nem6 v evidenci dani u organii Finandni spraly Cesk6 republiky ani org6ni Ceini spra\,y Ceske repubtiky ani v
evidenci dani nebo obdobnlch penEzitich plndni u piislusntch orgeni statu, ve Kerem m6 sidto, mislo podnik6ni
ai bydlisle, evidoveny nedoplatky,

0 nem6 nedoplalky na pojistn6m a na penale na socialn i zabezpeden i a plispEvku na stahi potjlKu
zam6stnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak ve sl6te sidla, rnista podnikAni nebo truateho pobytu.

Podpisem t6to :6dosli zadatel prohlasuje, :e na ndjv n6vaznosti na rozhodnuri Komise nebytvystaven inkasni
piikaz,

Osoba, kter6lub Zadost podepisuje, pfohlasuje, 2e bud'je :adaletem-tyzickou osobou, nebo je iako statutarni
ofgan nebo alen statutarniho organu optavn6na jednat jm6nem :adatete-pf,vnicke osoby nebo je oprevn6na
jednat za :adatele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob€ a podpis:

jm6no a piUmeni vztah podepisujici osoby
k:adateli

podprs

. podepisujiclosoby
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Ins. Jan slabi Slarcsla m6sta 11.5.2016

{tabulku zkopirovat vicekr6t v pripad6,:eje vice osob jednajicich jm6nem tadatele nebo za:adatele)
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grafie
r di lech a podpoie kinematografie a bude uveiejn6na na

e tohoto zAkona

eviden6ni di$lo projektu (vyplriuje Stdtni Fond kinematografie)

n6zev projektu

n6zev dotadniho okruhu

FIEVITALIZACE LETNIHO KINA Kul turn i  centrum SEMILASSO, BRNO

Technickf rozvoj a modernizace

6islo ui zvy 2016-4-1-10

charakteristika projektu Jednd se o revitalizaci letniho kina, kter6 je umistdno na zahrad6 kulturniho centra

(st rucnf  popis pro jektu)  Semi l i lsso v Brne a by lo vyuZiv6no ive vni t in ich prosto 'ech.  Jeho c innost  by la na

z6klacl6 sti2nosti jednoho obdana na hluk pieruSetta v roce 2008. Dlouho jsme se

zablvali jaklim zp0sobem obnovit tradici letniho k na v zahradd KC Semilasso. V

souvis lor ; t i  s  t im,  Ze v le to in im rooe po 10letech na5eho;r rovozovdni  by lo real izov6no

nol'6 vyberov6iizeni na pro'irozovdni piedm6tneho kulturniho centra a naSe

spolecrost byla na zdklade pie<!loZen6ho prolektu opdt 'rybr6na jak pro zajiSt'ovdni

ooiad0 er  orovozi  ku l turn iho centra a n6sledn6 izaf iady.  rozhodl i  jsme se,2e bychom

chtel i  t radic i  znovu obnovi t  a  to n6sler lu j ic i rn zpr isobem:

1)  Na z6kladd n6kupu technologie DCI by m6la vzni l lnout  moZnost  promitat  nejnovej5 i
f i lmy v5ech 2Anlt - premi6rov6 fi lmy

2) poi' izeni nafukovaciho pl6tna a moZnosti umistcv6ni pl6tna v riznlch c6stech

zahrady i v interi6ru vytvoiit letni kino putujici prostorem
, 3) zarredeni krom6 klasicke i alternativni technologie nil Siieni zvuku a to formou

bluet<loth, wifi nebo radiovlim s;igndlem a to tak, 2: sigrral bude moci biit pii j iman

mobilnirri zaiizenimi napi. telefony a pomoci sluch6lek pilk pieddv6n posluchadi. Tim

vznikne prcrjekt t lcheho kina po 22 t odind

NdS projekt by m6l v podstatd zachr6nit provoz letniho kirra ve venkovnich, kulturnich

prostor€ch - zahradAch, kter6 byly neuvirZenou stav:bnI i i innosti zablokov6ny a svlm

zptsobem se do budoucna nr0Ze st6t  modelovou cestou ipro dal5 i  le tn i  k ina.

1 007 900,-Kd bt :z  DFH -  podrobn6 uvedeno v

rozpodiu,  p iedkladate l je  p l5tcem DPH proto neuv6di
po; iadavek na DPH

503 {)50,- Ke

503 t)50,-  K6

celkorni rozpo6et n6kladr) na realizaci projektu

Projektem je ve v5ech formula i ic f  mySlena Z6dost  o
podporu k inerrnatograf ie  a v n i  zpra:ovany zamdr,  n iko l i

ce le audiov izui r ln i  d i lo .  Pro jektenr  je  v l ivo1 d i la  nebo
propagace d i la  nebo jeho d is t r ibuce,  pro jektem neni  d i lo

jako celek (vfvoj a vyroba a distrit luce a propagace)

Celkov6 rni5e poZadovan6 podp,rry Xinematografie
v K c

z toho podpora poZadovand na d ig i ta l izac i  k ina v DCI
standardu

z toho podpora poZadovand na digitalizaci kina mimo

DCI sttrndard (tzv-_ e-cinema)

z toho podpora poZadovana na modernizacikina
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z to{ro podpora poZadovard na obnovu digitdlni
technologie

Zadatel - privnic;k6 osoba

500k

ndzev nebo obchodni  f i rma 2adate le

l0O -  rdent i f ikacni  c is lo osobY

ul ice a c is lo poPisn6/or ientacni

obec,  PSC, stat

identif ikdrtor ddtove schr6nky, md-li j i  Zadatel ziizenu

cislo bankovniho 0dtu

ul ice a c is lo PoPisn€/or ientadni

obec,  PSC, stdt

j rneno a Pi i jmeni  Zadale le

Zadate l  ie  Podnikate lem (oznacte
k i iZkem)

v p i ipade ANO uvedte le  O

v p i ipad6 NE uvedte datum naro;zent

cislo bankovniho t-ictu

ul ice a c is lo
popisn6/orientadn i

obec,  PSC, stat

GLANC, I ; . r .o

60708344

adresa s i r i la

Palackeho li ida 126

BRNO,  612  00 ,  Cesk6  rePub l i ka

csioB - 1 079943440/0300

adres{ pro dorudov6ni (pqkud se l isi od adresy sidla), na kterou Zarlatel pozaduje dorucovat

2adatel - fyzick6 osoba

ANO

N E

misto t rva l6ho pobytu,  nebo adresa mista podnik6ni ,  je- l i  ZaJate l  podnikate lem
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identif ik6tot datov6 schrdnky, mir-l i  j i  Zadatel ppwp2d
zflzenu

adresa pro doru6ov6ni  (pokud r ;e l is i  od mista t rva l6ho pobytu) ,  na kterou Zadate l  po2aduje dorucovat

u l ice a d is lo
popisn6/orientacn i

obec, PSe , stat

dal6 i r lda je o Projektu

upiednosthovandr forma podpory - neni-l i  v piisluSn6 vfzve k poddvdni Zddosti vyslovn6 uvedeno, Ze Zadatel0m

(za5krtnutim

dotace

dotace s pot l i lem na z isku

UF'REDNOSTNUJI  ANO

UF'REDNOSTNUJI  NE

harmonogram Projektu

piiprava (od-do)

reallzace (od-do)

dokonceni (dd ve formdrtu dd/mm/rrtr)

Projekt je i bude realizov6n se zahrani6ni ucasti (ozna6te kii ikem) ANO

v pi ipade,4e ANO, uved' te konkr6tn i
statv

podpisem tetg Z6dosti Zadatelsouhlasi se zaiazenim [daj& o Zadateli a t6to Z6rjosti Jo evidence v oblasti

audiovize, kte|.ou vede stdtni fond fl inematografle podle $30 zakona a s uveiejr6nim t6to 26dosti a dalSich dait

o projektu v rqzsahu podle $38 zakona. Podpisem t6to 26dorsti Zadatel stvrzuje spr6vnost a pravdivost 0daj

uvedenli,ch v tleto Zddosti a ve vsecr jejich pii lohirch a je sivedom n6sledk0 pii l ladne nepravdivosti uvedenlch

0daj&.

Podpisem tetQ Z6dosti Zadatel prohla5uje' Ze:

a) je bezilhonfrl i, a, je-l i prdvnickou osobou, ze je bezuhonnzi t62 kaZd6 osoba' kter6 je statutSrnim orgdnem nebo

6lenem statutprniho org6nu zadatele a je-l i statut6rnim org6rrem zadatele pr6vrrick6'rsoba, ze je bezuhonnd

kaZddosoba ,k te rd r j e j e j ims ta tu t6 rn imorg6nemnebod |enemje j i hos ta tu t i r r n i hoo rg6nu ;zabezuhonn6hose
povaZujeten, kdo nebyl pravomocrr6 odsouzen pro majetkovou neoo hospod6iskou trestnou dinnost' pokud se na

k nebo hrozici f padek Zadalele, v poslednich tiech letech

rlho n6vrhu proto, Ze jerho najetek nepostaduje k rihradd

roto, Ze pro uspokojen i veiitel0 byl jeho majetek zcela

spr6va podle j ineho pr6vnilro piedpisu'

O d  3 0 . 6 . 2 0 1 6  d o  3 0 .  ' 1 2 . 2 0 ' 1 6

Od 1. 1 . 2017 do 30' 4. 2017

30.4 2017

N E X
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i  republiky ani org6nfr Celni spr5vy 0esk6 republiky ani v

rinfch org6n0 st5tu, ve kter6tn ma sidlo, misto podnikdni

zabezpedeni a piispdvl<u na stStni polit iku

id la,  mista podnikdni  nebo tn 'a l6ho pobytu.

podpisem teto Z6dosti Zadatel prohlaiuje, Ze na ndj v n6vaznosti na rozhodnuti l(omise nebyl vystaven inkasni

piikaz.

Osoba, kterdr trlrto Z6dost podepisuje, prohla5uje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osoborl, nebo je jako statutdrni

org6n nebo 6lln statut6rniho org6nu oprdvn6na jednat jm6nem Zadatele-pruvni6rk6 os;oby nebo je opr6vn6na

jednat za Zadafiele jako jeho zmocn€rnec'

Udaje o podeflisujici osobd a podpis;:

jm6no a p i i jmeni
podepisuj ic i  osobY

Mgr.  AleS Hrbek

vz'.ah podepisujici osobY
k Zadateli

Jednate l

datum a misl.o
podpisu

1 2 . 5  2 0 1 6

podpis

Mgr.  Jaromir  Jan6dek Jednate l

Ing.  Hynlk Kl ima jednatel

1 2 . 5  2 0 1 6

'  1 2 . 5 . z y e
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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 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Modernizace filmového ozvučení 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Modernizaci zastaralého zvukového řetězce, která přinese především zkvalitnění 
filmových projekcí. Rozšíření ze stávajících 5.1. na 7.1. kanálů. Odposlech pro 
nedoslýchavé. Ozvučení kinosálu bezdrátovým mikrofonem.  
  V roce 2001 byla v jesenickém kině provedena rekonstrukce sálu s výměnou sedadel 
a celková změna dispozice hlediště. Součástí byla i instalace zvukového systému 
Dolby digital 5.1. (tehdy ještě pro analogové 35mm promítací stroje). Při současné 
digitální projekci je již svým výkonem a čistotou reprodukce nedostatečný. Při 
posledním seřízení odbornou firmou, bylo zjištěno, že nastavení zvuku již nelze lépe 
korigovat a jeho kvalita bude nadále klesat. Za tuto skutečnost může přirozené stáří 
reprosoustav a zesilovačů. Na zařízení bylo odehráno cca 5000 představení.  
 V roce 2012 bylo jesenické kino zdigitalizováno a vybaveno  3D technologií. 
Součástí digitalizace byla v původním plánu i modernizace zvukového řetězce. Na tuto 
etapu se již nedostalo financí a proto nebyla provedena. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

503.220,-Kč 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 
v Kč 

250.000,-Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 
standardu 

 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  
DCI standard (tzv. e-cinema) 

 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 250.000,-Kč 

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 
technologie 

 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
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výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

50% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace 

IČO – identifikační číslo osoby  00852112 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  28. října 880/16 

obec, PSČ, stát Jeseník, 790 01, Česká republika  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu esak5j4 

číslo bankovního účtu  151567354 / 0300 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

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 
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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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.9. - 30.9. 2016 

realizace (od-do) 1.10. - 31.10. 2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12. 2016 

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. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 
příkaz.  
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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 

 
Jiří Juráš 
 

ředitel 12.5. 2016  

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Digitalizace kina v Proseči 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Realizace první etapy digitalizace kina v Proseči, instalace E-Cinema projekční 

technologie včetně elektrického plátna a ozvučení, které splňuje nároky pro D-
Cinema. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

894 916 Kč 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 

v Kč 
445 000 Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 

standardu 
0 Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  

DCI standard (tzv. e-cinema) 
445 000 Kč 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 0 Kč 

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 

technologie 
0 Kč 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 

modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
50 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Město Proseč 

IČO – identifikační číslo osoby  00270741 
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Náměstí Dr. Tošovského 18 

obec, PSČ, stát Proseč, 539 44, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu mgdb3h7 

číslo bankovního účtu 1141642319/0800 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 
ANO  

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“) 
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dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 08/2016 - 09/2016 

realizace (od-do) 10/2016 - 02/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  28/02/2017 

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. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 

příkaz.  
 
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 

Jan Macháček starosta města Proseč V Proseči  
dne 11. 5. 2016 

 

 











 
 

01. 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 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Digitalizace kina Lázně Velichovky 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Znovuobnovení a digitalizace kina Lázně Velichovky jehož provoz byl přerušen v roce 
1994. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

 
 
 
                      2 020 695,- Kč bez DPH 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 
v Kč 

                      1 000 000,- Kč bez DPH 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 
standardu 

                      1 000 000,- Kč bez DPH 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo DCI 
standard (tzv. e-cinema) 

 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina  

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 
technologie 

 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

                                   50,51 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Lázně 1897, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  3030997 
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http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-technicky-rozvoj-a-modernizace.html


 
 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Lázně 100 

obec, PSČ, stát  Velichovky, 552 11, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 8e5i32f 

číslo bankovního účtu  2110181382/2700 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

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“) 
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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 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Modernizace interiéru Kina Vysočina 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Projekt řeší modernizaci starého jedno sálového Kina Vysočina ve Žďáře nad 
Sázavou, a to výměnu původních „tvrdých“ sedadel v havarijním stavu za nová a 
výměnu podlahové krytiny za novou s bezpečnostními prvky. Realizace projektu 
povede ke zvýšení bezpečnosti, pohodlí a kultuře sálu. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

2.300.000,- Kč bez DPH 
2.783.000,- Kč vč. DPH 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 
v Kč 

635.000,- Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 
standardu 

0,- Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  
DCI standard (tzv. e-cinema) 

0,- Kč 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 635.000,- Kč 

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 
technologie 

0,- Kč 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

100 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Kultura Žďár, příspěvková organizace 
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IČO – identifikační číslo osoby  720 53 682 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Dolní 183 / 30 

obec, PSČ, stát  Žďár nad Sázavou, 591 01, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 7zbnavw 

číslo bankovního účtu 43 - 635 868 0247 / 0100 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

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 
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upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 7/2016 - 12/2016 

realizace (od-do) 1/2017 - 6/2017 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

30/06/2017 

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. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 
příkaz.  
 
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: 
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jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Ing. Marcela Lorencová 
 

 
ředitelka 

2. 5. 2016 
Žďár nad Sázavou 

 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Rekonstrukce hlavního ozvučení Letního kina v Žatci  

název dotačního okruhu Technický rozvoj a modernizace 

číslo výzvy č. 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Záměrem projektu je nainstalovat nový zvukový systém pro filmové projekce. Tento 

systém bude umožňovat zvukovou reprodukci filmových projekcí a zkvalitní zvukový 
vjem  při filmových projekcích,čímž se sníží nechtěné odrazy a „rozptyl“ zvuku mimo 

areál a dojde k věrné a správné reprodukci zvukových stop.  
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

 
497.057,- Kč 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 

v Kč 
248.528,- Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 

standardu 
0,- Kč 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  

DCI standard (tzv. e-cinema) 
                                       0,- Kč 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 248.528,- Kč 

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 

technologie 
0,- Kč 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

50% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Městské divadlo Žatec p.o.  
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IČO – identifikační číslo osoby 70201111  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Dvořákova 27  

obec, PSČ, stát Žatec, 438 01 , Česká republika  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 19-7600660207/0100 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 
ANO   

NE X 

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 
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(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI   NE X 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Březen 2016  - Červen 2016 

realizace (od-do) Červenec 2016 - Září 2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.10.2016 

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. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 

příkaz.  
 
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: 
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jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Mgr.Martin VESELÝ 

 

 
Ředitel divadla 

 
13.5.2016  

Žatec 

 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Digitalizace Malé scény Domu Chopin v Mariánských Lázních 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Digitalizace druhého sálu v Mariánských Lázních určeného pro artový obsah 
doplňující stávající filmovou nabídku ve městě. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

  3 333 519,- Kč včetně DPH 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 

v Kč 
1 666 759,- Kč včetně DPH 
  

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 

standardu 
  1 666 759,- Kč včetně DPH 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  
DCI standard (tzv. e-cinema) 

 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina  

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 

technologie 
 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
0% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Město Mariánské Lázně 

IČO – identifikační číslo osoby 00254061 
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Ruská 155 
 

obec, PSČ, stát Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  bprbqms 

číslo bankovního účtu 94-413331/0710 

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  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 
ANO  

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“) 
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dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE x 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) srpen 2015 - srpen 2016 

realizace (od-do) září 2016 - 30. červen2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
01.05.2017 

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. 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 

příkaz.  
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 

 
Ing. Petr Třešňák 
 

 
statutární orgán 

 
16.5.2016 

Petr Třešňák 
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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 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Modernizace Kina Pilotů 

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

číslo výzvy 2016-4-1-10 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Rozšíření Kina Pilotů o 3. sál a kompletace vybavení a interiéru kina. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

670 000 Kč 

 
 

Celková výše požadované podpory kinematografie 
v Kč 

300 000 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina v DCI 
standardu 

0 

z toho podpora požadovaná na digitalizaci kina mimo  
DCI standard (tzv. e-cinema) 

225 000 

z toho podpora požadovaná na modernizaci kina 75 000 

z toho podpora požadovaná na obnovu digitální 
technologie 

0 

Součet podpory požadované na jednotlivé typy projektů (digitalizace dle DCI, digitalizace mimo DCI nebo 
modernizace) se musí shodovat s celkovou výší požadované podpory 
 
 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

55,2% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Mimesis Film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  243 18 833 
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přemyslovská 48/13 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu chiej5a 

číslo bankovního účtu 4200349141/6800 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), 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) 3-8/2016 

realizace (od-do) 9/2016 - 2/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  28/02/16 

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; 
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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. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise nebyl vystaven inkasní 
příkaz.  
 
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 

 
Jan Macola 

 

 
jednatel 

 
Praha, 15.5.2016 

 
 

 

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



























Zadost o podporu kinematografie
podan6 podle zdrkona e . 49612012 sb., o audiovrzudrlnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejn6na na

webovfch strdrnkdch st6tniho fondu kinematografie podle tohoto z6kona

evidendnl 6islo projektu (vypliuje St6tni Fond kinematografie)

n6zev projektu : Redigitalizace DCI projekdnitechnologie v kin6 Alfa

n6zev dota6niho okruhu 4. projekt v oblasti technick6ho rozvoje a modernizace kinematografie

6islo vizvy 2016-4-1-10

charakteristika projektu i obnovenitechnologie digitSlniho kina podle standardu DCl, vlmena 2K projektoru a

i;,;;t
cetkovi rozpodet n6klad0 na realizaci projektu DCI PROJEKfN[TECHNOLOGIE

,projektem je ve vsech formulaiich mySlena zedost o 2.192.000,- Ka

ipodpo,ukinematografieavnizpracovanfz6m6r,nikoli
i cel6 audiovizuiilni dllo. Projektem je viivoj dfla nebo

i propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni dilo

lJako 
celek (viivol a v;l'roba a distribuce a propagace)

:Cetkov6 vfse poZadovan6 podpory kinematografie 1 096 000'- Kc

:v Kd

, tono poOpora poZuOouunj 
"" 

Oigit"ii=;ci kina v DCI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

standardu

:) 2tOhO pOdpora pozadovanS na digitalizaci kina mimo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DCI standard (tzv e-cinema)

i .ri;o poOpor" poZaOovana n" roO"rni.aci kina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

t, 
ztoho podpora poZadovan6 na obnovu digit6lni 1 096'000,- Kc

technologie:

Soudet podpory poraObujne na jeOnotive typy projeft0 (digitalizace dle DCl, digitalizace mimo DCI nebo

modernizace) se musi shodovat s celkovou vfsi pozadovan6 podpory

I vi5e finandniho zaji5tdni projektu v % k datu pod6ni 100 %
:

I Z6dosti *
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i ulice a 6islo popisn6/orientadni I 5' kvetna 655

: adresa sidla

t

ioOec, PSe, st6t i 356 01, sokolov
:i

, iJ"n,ifikarot datov6 schr6nky, m6-li ji Zadatel ziizenu I 5uu8y5

,

i ulice a dislo popisn6/orientadni 
!

l6islo bankovniho tdtu
i

i272157669t0300
L

:'-^ * -- *-:;':^'':'" 
- tt*t ^^ " u zadatel pozaduje dorudovat

ladresa pro doru6ov6ni (pokud se li5i od adresy sidla)' na kterot

I zaoatet - fyzick6 osoba

l1meno a Piijmeni Zadatele

i zadatet je podnikatelem

;ffiZtem;

I v piipad6 ANO uvedte

(oznadte

-- - i'

rAn 'lvv
t

r ANO
i*--*"-
iNE

I obec,'PSd, st6t

latum narozenl
i v piipadd NE uved'te c

l6islo bankovniho 0dtu

imistotrva|6hopobytu,neboadresamistapodnik6ni,je-liZadate|podnikatelem

i ---.-.- -"- --* --'--'- -"r- -'-'"-"''

ulice a dislo

i ldentifikdtor datov6 schr6nky, m6-li ji Zadatel 
,

:

I adresa pro dorudovini (pokud se ri.i od mista trvar6ho pobytu), na kterou zadater po2aduje doru.ovat

I ulice a dlslo

I 
PoPisn6/orientadni

]oOec, PSdgst5t

$,"d;;r;;;r,re,"*" ;;;ffi:;"r'-ii" pr'r'r5n6 vlizve k pod6v6ni z6dostivfslovne uvedeno, 2e zadatel0m

i bude post<ytnuta,en jedna ze dvou forem p";t;t, *a z"out"t moznost zde oznadit' zda ndkterou z nich

!upiednostrluie lzast<rtnii* p",,e-n, ,L.rpnror.iosir'ru.rr") nebo zda nekterou z nich vlsrovnS nepo2aduje
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dotace

dotace s podilem na zisku

harmonogram projektu

piiprava (od-do)

realizace (od-do)

: UPREDNOSTNUJI

i UPREDNOSTNUJI

," ,*t,NE

:z6ii, iijen 2016

,

I listopad, prosinec 2016

dokondeni (do ve formiitu dd/mm/rrr$ r 31. 1' 2017

':
Projekt je / bude realizovin se zahrani6ni ricasti (oznadte kiizkem)

v piipad6, z" nruo, ;;;;i; tontretni I

st6ty

podpisem teto Z6dosti Zadatel souhlasf se zaiazenim udaj0 o Zadateli a teto 2Sdosti do evidence v oblasti

audiovize, kterou vede St5tnl fond kinematografie podle g30 z6kona a s uveiejn6nim teto Zirdosti a dalSich udajtt

o projektu v rozsahu podle g3g z6kona. podpisem t6to Z6dosti 2adatel stvrzuje sprdvnost a pravdivost udajfi

uvedenyi,ch v t6to 26dosti a ve vsech jejich piiloh6ch a je si v6dom n6sledku piipadne nepravdivosti uvedenlch

Idaj0.

Podpisem t6to 26dosti Zadatel prolrla5uje, 2e:

a) je bez6honnf , a, je-li pr6vnickou osobou, 2e je bez0honnii t6Z kaZdd osoba, kter6 je statut6rnim org6nem nebo

dlenem statut6rniho org6nu Zadatele a je-li statut6rnlm orgeinem Zadatele pr6vnickii osoba, 2e je bezilhonnd

kaZddr oso.ba, kterdr je jejim statut6rnim orgdrnem nebo dlenem jejiho statutdrniho orgdnu; za bez0honn6ho se

povaZuje ten, kdo nebyl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo hospod6iskou trestnou dinnost, pokud se na

n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobih6 insolvendni iizeni, ve kterem se ieSi fpadek nebo hrozici 0padek Zadatele, v poslednich tiech letech

nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnuti insolvendniho n6vrhu proto, Ze jeho majetek nepostaduje k Ihrade

n6kladfi insolvendniho iizeni, nebo o zruseni konkurzu proto, Ze pro uspokojeni v6iitelfi byl jeho majetek zcela

nepostacujici, nebo nebyla v06i n6mu zavedena nucen6 spr6va podle jineho prdrvniho piedpisu,

c) neniv likvidaci,
d) nemii nedoplatky na pojistn6m a na peniile na veiejn6 zdravotni poji5t6ni, a to jak v Cesk6 republice, tak ve

stiit6 sidla, mista podnikfrni nebo trval6ho pobytu, neni-li jim Cesk6 republika,

e) nemd v evidenci dani u org6n0 Finandni sprdvy eeske republiky ani orgiln0 Celni sprilvy Ceske republiky ani v

evidenci dani nebo obdobnfch pen6Zitlch pln6ni u piisluSnfch org6nfr st6tu, ve kter6m mdr sidlo, misto podnikdni

6i bydli5t6, evidovdrny nedoplatky,
f) nemii nedoplatky na pojistnem a na pendle na soci6lni zabezpedeni a piispdvku na st5tni politiku

zam6stnanosti, a to jak v eeske republice, tak ve st6i6 sfdla, mista podnik6nf nebo trval6ho pobytu.

podpisem teto Ziidosti Zadatel prohla5uje, Ze na n6j v n6vaznosti na rozhodnuti Komise nebyl vystaven inkasni

piikaz.

n
Osoba, kterf,tuto Z6dost podepisuje, prohla5uje, Ze bud' je Zadaielem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni

orgrin nebo dlen statut6rniho orgiinu oprdvndna jednat jm6nem 2adatele-pr6rvnick6 osoby nebo je opr6vndna

jednai za Zadatele jako jeho zmocn6nec.

ANO NEx
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Udaje o podepisujici osobd a podpis:

jmeno a piijmeni vztah podepisujici osoby datum a misto , podpis

ieditel organizace
Msr Ladislavsedl5dek lt t rcte frt aJu
(tabulku zkopirovat vicekrdt v piipad6, 2e je vice osob jednajicich jm6nem 2adatele nebo z/Zadatele)U,
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