
Jihočeský kraj

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci 
Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013

Kód formuláře: sElfV

Grantový program: GP Podpora živé kultury
Opatření: Podpora živé kultury

Identifikační záznamy o žadateli:
Právní statut: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Název (fyzická osoba 
nevyplňuje):

Vodňanská ryba

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele - statutární zástupce / Jméno (fyzická osoba):

titul: PhDr. jméno Alena příjmení: Cepáková

titul za jméno:          
telefon/ 
mobil 602373536 funkce: předsedkyně

Rodné číslo: (vyplňuje 
pouze fyzická osoba)

     Datum narození:          

IČ: 26663996 DIČ: CZ26663996

Adresa
(sídlo, bydliště)

ulice: nám. Svobody č. popisné: 18 č. orientační:          

obec: Vodňany PSČ: 38901

okres: Strakonice

E-mail: masvodryba@centrum.cz www: www.vodnanskaryba.eu

Kontaktní adresa:tj.adresa 
pro doručení pokud je odlišná 
od sídla organizace

         

Bankovní spojení žadatele:
 (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)

182 - 0646407379 / 0800

Žadatel je plátcem DPH: ANO NE 

Údaje o zřizovateli
Název:          

Adresa: ulice:          č. popisné:          č. orientační:          

obec:          PSČ:          

Telefon/Fax:          E-mail:          

IČ:          DIČ:          

Bankovní spojení zřizovatele:
 pokud je zřizovatel obec
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)

         -          /          
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Zkušenosti žadatele s vedením projektu:
Název projektu Rok realizace Výše finanční podpory Celková výše projektu
Zavedení regionální 
značky Prácheňsko

2010-2012  500323 555914

Prácheňsko všemi 
smysly

2011-2012 350000 388890

Zdraví nás baví 2012-2013 480000 533000
Ochrana společného 
kulturního bohatství

2012-2013 702000 780000

Projekt:

Název projektu Obnova kulturních tradic

Stručný obsah projektu:

Jakmile člověk vytvořil zemědělskou kulturu, pocítil také potřebu pořádat slavnosti spojené s významnými 
fázemi hospodářského roku. Oslava sklizně lnu a konopí se v jihozápadních Čechách nazývala „konopická“. 
Zpracování konopí byla především ženská práce, proto i celá slavnost bývala v režii žen a dívek. A proč 
o takovém potměšilém zvyku nevíme více od našich národních obrozenců, sběratelů lidových písní 
či spisovatelů? Nebývalo totiž považováno za slušné, aby se dívky chovaly jako jindy chlapci, 
nebylopřijatelné, aby si ženy zjednaly muziku a velely mužům apod. Až na několik starších popisů, 
se „konopická“ dostala do jakési kulturní izolace a zájem některých folkloristů upoutala až ve 20. století, 
kdy se již z povědomí národa pomalu vytrácela. V současné době je tato plodová slavnost na řadě míst 
obnovována, jako tomu bude po 50ti letech také v obci Pražák na Vodňansku.

Cíl projektu:
Cílem projektu je obnova regionálních zvyků a tradic. Účelem projektu je motivovat 
na venkově vlastní dosud nevyužívaný lidský potenciál, posílit regionální identitu 
a udržitelný rozvoj venkova.

Výchozí situace projektu:

Konopická spolu s Doudlebskou masopustní koledou patří mezi nejcenější 
zvykoslovné poklady Jihočeského kraje, neboť občanskou společnost udržuje 
uchovávání tradičních slavností, lidových zvyků a folklór. Jevištěm slavnosti je celá 
ves, herci jsou všichni zúčastnění, občané obce i přespolní. Turista, který se domnívá, 
že se „jen tak podívá“, je natolik vtažen do veškerého dění, že si nakonec může 
připadat bezmála jako jeden z hlavních aktérů.

Připravenost projektu 
k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci, v současné době je dokončován nácvik písní 
a divadelních textů občany obce Pražák.

Termín realizace projektu:

Zahájení
(měsíc a rok) 1.2013

Ukončení
(měsíc a rok)

9.2013

Datum konání akce: 24.8.2013

Trvání do: 24.8.2013 případné další termíny          

Adresa, na které bude 
projekt realizován:

obec Pražák u Vodňan

Osoba zodpovědná za realizaci projektu: (vyplňte pouze v případě, neshoduje-li se s osobou statutárního 
zástupce či osobou žadatele (fyzickou osobou))

titul:          jméno:          příjmení:          

titul za jméno:          
telefon/ 
mobil:

         funkce:          

Organizace:          e-mail:          

Adresa:          
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 Publicita:
 Použití pamětní desky: ne  Oznámení v mediálních prezentacích projektu: ano
 Zvláštní tiskové a mediální zprávy: ano  Oznámení ve vzdělávacích materiálech: ne
 Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích: ne  Oznámení na bilbordech: ne
 Oznámení na specifických internetových stránkách: ano  Uvědomění příjemců pomoci: ano
 Jiné formy informování: ano
 Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Infomace o příjetí dotace bude zveřejněno v místním a regionálním tisku, webových stránkých žadatele a všech 
výstupech projektu.

 Udržitelnost: V případě, že by projekt nebyl podpořen z rozpočtu JčK pak by:
 Projekt pokračoval podle plánu: ne  Se prodloužila doba realizace: ne
 Projekt pokračoval v omezené míře: ano  Projekt nebyl realizován: ne
 Popis pokračování projektu a udržitelnost: Tato slavnost bude realizována na Pražáku každoročně.

Indikátory (ukazatele) projektuKvantifikace očekávaných výsledků, které přinese realizace projektu.

Název indikátoru (ukazatele) - Vyberte alespoň 
jeden indikátor

Jednotka Současná 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Prům. doba pobytu domácích hostů v Jihočeském kraji pobytový den           

Prům. doba pobytu zahraničních hostů v Jihočeském 

kraji

pobytový den           

Počet návštěvníků jihočeského regionu počet 0 250
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Podrobný rozpočet projektu:

Aktivita projektu: 
(nákladová položka)

Měrná 
jednotka

Počet 
jednotek

Cena za jednotku v Kč Celková cena v Kč

1. Kapitola Lidské zdroje (honoráře expertů, umělců, autorů, organizačního a podpůrného personálu) 
(konkrétně vypište)
                  0,00 0,00 0,00

Mezisoučet - Celkem 1 0,00
2. Kapitola Výdaje spojené s účastí na veletrzích, výstavách apod. (ubytování účastníků, cestovní výlohy, 
občerstvení a stravování (občerstení a stravováni max. 20% z celkového rozpočtu, max. 50 tis. Kč), ostatní) 
(konkrétně vypište)
                  0,00 0,00 0,00

Mezisoučet - Celkem 2 0,00
3. Kapitola Materiál a související vybavení (nákup materiálu a vybavení souvisejícího s projektem, spotřební 
a pomocný materiál (spotřební a pomocný materiál max. 10% z celkového rozpočtu projektu)) (konkrétně 
vypište)
Kulisy, výzdoba sálu          10,00 480,00 4 800,00

Mezisoučet - Celkem 3 4 800,00
4. Kapitola Subdodávky a související služby (konkrétně vypište)
Pronájem sálu          1,00 3 000,00 3 000,00

 Hudební doprovod          1,00 5 000,00 5 000,00

Šití kostýmů          30,00 1 000,00 30 000,00

Mezisoučet - Celkem 4 38 000,00
5. Kapitola Ostatní výdaje, služby (tisk a distribuce informačních a propagačních materiálů, pronájem 
prostor, překlady a tlumočení, ostatní) (konkrétně vypište)
Zhotovení záznamu na CD          100,00 60,00 6 000,00

Mezisoučet - Celkem 5 6 000,00

 6 CELKEM Uznatelné výdaje projektu 48 800,00
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Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt
Žadatel je subjekt neziskového charakteru

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu: 48 800,00 rozmezí grantu 

Požadovaná dotace z rozpočtu JčK 34 160,00 tj:70,00% min:30000

Vlastní prostředky: 14 640,00 tj:30,00 % max:150000

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti (předkládané v tištěné formě) jsou pravdivé a je-li tato žádost 
dle požadavků Jihočeského kraje předkládána i v elektronické podobě, jsou shodné s údaji v elektronické verzi. 
Jsem si vědom(a) toho, že veškerá mnou(námi) uvedená data v elektronické verzi budou převzata do informačního 
systému Jihočeského kraje tak, jak jsem je do této žádosti uvedl(a). Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu 
(jména a příjmení), sídla (adresy), identifikačního čísla, účelu grantu a výší poskytnutého grantu. 

Přílohy:

× Kopie statutu, resp. stanov žadatele (u obcí a organizací, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obec, 
se nevyžaduje), u dobrovolných svazků obcí smlouvu o založení DSO dle § 49 a násl. č. 128/2000 Sb.

  Kopie občanského průkazu u fyzické osoby nepodnikající.

× Kopie dokladu o přidělení IČ. 

× Kopie poslední schválené finanční zprávy a finanční výkazy žadatele (u obcí a organizací, jejichž 
zřizovatelem je kraj nebo obec, se nevyžaduje).

Datum: 12.3.2013

PhDr. Alena Cepáková

Razítko podpis žadatele
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Čestné prohlášení
o zajištěném spolufinancování a bezúhonnosti a DPH

Za účelem poskytnutí podpory Jihočeského kraje v rámci programu: 
GP Podpora živé kultury

Název projektu: Obnova kulturních tradic

V souladu s Pravidly pro žadatele v rámci výše uvedeného programu prohlašuje níže uvedený 
subjekt:

 Název: Vodňanská ryba
 Sídlo: Vodňany nám. Svobody 18
 IČ: 26663996
 Zastoupený statutárním zástupcem: PhDr. Alena Cepáková 

že
1) má zajištěn svůj podíl na realizaci projektu;
2) není v konkurzu nebo v likvidaci, nemá své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů, 

nevstoupil do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, nepozastavil své činnosti a není 
v nějaké analogické situaci vznikající z podobného postupu stanoveného celostátní legislativou 
nebo směrnicemi;

3) není předmětem nějakého řízení na vyhlášení konkurzu, likvidace, správy ze strany soudů, 
uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě 
nebo směrnicích;

4) vedení či zaměstnanci nebyli usvědčeni z nějakého trestného činu týkajícího 
se profesionálního chování rozsudkem, který je pravomocný (tj. proti němuž není možné 
odvolání);

5) vedení či zaměstnanci nejsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování 
dokázanému jakýmkoliv způsobem, který může KÚ prokázat;

6) splnilo povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonných 
ustanovení;

7) splnilo povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení.

Dne: 12.3. 2013
V Vodňanech

Razítko a podpis žadatele
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Čestné prohlášení
o výši poskytnutých podpor de minimis 

ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, vyhlášeného v Úředním 
věstníku Evropské unie L 379/5, 28. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 

de minimis (ES),

žadatele o poskytnutí podpory v rámci programu Jihočeského kraje
GP Podpora živé kultury

Název projektu: Obnova kulturních tradic

Žadatel:
 Název: Vodňanská ryba
 Sídlo: Vodňany nám. Svobody 18
 IČ: 26663996
 Zastoupený statutárním zástupcem PhDr. Alena Cepáková 

Prohlašuje, že
neobdržel za uplynulé 3 roky (daný rozpočtový rok a předchozí 2 rozpočtové roky) 
žádnou podporu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 
15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
celková výše podpory de minimis, kterou obdržel v období uplynulých 3 let (daný 
rozpočtový rok a předchozí 2 rozpočtové roky), nepřesáhla limit 200 000 € stanovený 
Nařízením Komise (ES) číslo 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis.

Přehled podpor de minimis, které žadatel obdržel v období uplynulých tří let
Datum poskytnutí 
podpory de minimis

Výše podpory de 
minimis v CZK

Výše podpory de 
minimis v EUR

Poskytovatel podpory 
de minimis

12.1.2012 315 000,00 12 314,00 Ministerstvo 
zemědělství

celkem: 315 000,00 12 314,00

Dne: 12.3. 2013
V Vodňanech

Razítko a podpis žadatele
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