Smlouva číslo: 07/KUL/CC/2020

MĚSTO KUTNÁ HORA

zastoupené starostou XXXXXXXXXXXXXXX
sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195, DIČ: CZ00236195

dále jen m ě s t o nebo p o s k y t o v a t e l
a
Dedeman, s.r.o.

zastoupená panem XXXXXXXXXXXXXXX
sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ: 28935390
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen p ř í j e m c e

uzavírají podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a §85 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

Čl. I
Předmět poskytnutí dotace
Město poskytuje příjemci účelovou dotaci na projekt "Veteran Rally Kutná Hora 2020“, pro rok 2020 ve výši
=82 000,- Kč, slovy: =osmdesátdvakorunčeských= v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy.
Město se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to
do 1. 6. 2020.
Dotace může sloužit k úhradě max. 80% nákladů projektu (na které lze poskytnout příspěvek v souladu
s čl. III této smlouvy). Minimální výše spoluúčasti příjemce na financování akce je 20%. Příjemce musí vždy
doložit splnění této podmínky (viz čl. II odst. 5)
Čl. II
Podmínky čerpání dotace
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze v souvislosti s realizací projektu/akce dle čl. I této smlouvy.
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby. Toto se netýká případů, kdy pořizuje příjemce od
třetích osob dodávky či služby v souladu s projektem/akcí dle č. 1 této smlouvy.
3. Dosáhnout měřitelných hodnot indikátorů stanovených pro tento projekt, které jsou specifikovány
v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud dojde k nedodržení měřitelných hodnot těchto indikátorů o 20%
a více, příjemce bude v následujícím roce vyloučen z možnosti žádat o příspěvek/grant v příspěvkovém
programu Města Kutná Hora.
4. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejících faktur, pokladních dokladů.
5. Předložit závěrečnou zprávu poskytovateli včetně vyúčtování způsobem určeným poskytovatelem
dotace (viz www.mu.kutnahora.cz). Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 31. 12. 2020.
Termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu včetně vyúčtování je do 3 měsíců od
konání projektu, nejpozději však do 15. 1. 2021.

Vyúčtování musí obsahovat:
a) rozpis skutečných nákladů a příjmů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury,
nebo doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie dokladů
o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových
pokladních dokladů. Účetní doklady o příjmech projektu (smlouvy apod.) Příjemce se zavazuje doložit
celkové náklady a příjmy projektu.
b) fotodokumentaci nebo videodokumentaci o konání projektu, to vše v souladu se závaznými pokyny
o závěrečné zprávě a vyúčtování poskytnuté dotace v rámci dotačního programu Města Kutná Hora
6. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto nevyčerpané
prostředky vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 31. 1. 2021.
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, a to do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož
i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. Příjemce je dále povinen poskytovatele předem informovat
o chystané přeměně nebo zrušení s likvidací.
8. Pokud město zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než sjednanému účelu,
nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce
povinen celou dotaci vrátit na účet města, a to do 10 dnů po té, co bude městem k vrácení dotace
vyzván.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům města provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užití dotace.
V případě, že nedodrží minimální spoluúčasti, bude příspěvek snížen poměrně tak, aby byla min.
spoluúčast dodržena.
9. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky
odvodu (neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků) za každý den prodlení, nejvýše však do
výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
10. Dokud nebudou splněna všechna ustanovení této smlouvy (zejména předložena závěrečná zpráva
a vyúčtování), nebude na následné dotační žádosti brán zřetel.

Čl. III
Účelovost dotace
Dotaci nelze poskytnout též na:
- na projekty ukončené před 1. 1. 2020
- na projekty realizované mimo území Kutné Hory, které nemají přímý a doložený dopad na toto území
a jeho obyvatele
- na deficitní financování projektů nebo na úhradu půjček
- na projekty, které není možno zahájit během roku 2020
- na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, popřípadě v rámci příjemce
- nespecifikované výdaje
- na platy (lze však hradit náklady na odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, a to po dobu
trvání projektu)
- projekty realizované za účelem zisku
Za uznatelné lze považovat náklady:
a. nákup služeb
b. nákup spotřebního materiálu
c. osobní náklady (na základě dohod o provedení práce)
Náklady uvedené pod písmenem b) nesmí přesáhnout 20 % uznatelných nákladů projektu.

1.
2.

3.
4.

Čl. IV
Zvláštní ujednání
Na všech propagačních materiálech souvisejících s akcí dle čl. I bude uvedeno logo Města Kutná Hora
s dovětkem "Akce se koná za podpory Města Kutné Hory"
Příjemce se zavazuje umístit v místě konání projektu/akce, na viditelném místě, banner (roll-up)
s logem Města Kutná Hora a dovětkem „Akce se koná za podpory Města Kutná Hora“. Banner (roll-up)
si příjemce může zapůjčit na oddělení školství a kultury. Banner/roll-up je příjemce povinen
nepoškozený a kompletní vrátit do 3 dnů od ukončení akce. Pokud tak neučiní, je poskytovatel
oprávněn účtovat příjemci náklady na výrobu nového banneru/roll-upu ve výši 1 800,- Kč.
Příjemce se zavazuje předat kopii všech propagačních materiálů poskytovateli.
Příjemce se zavazuje umožnit bezplatný vstup pro jednoho zástupce poskytovatele za účelem kontroly
průběhu realizace podpořeného projektu/akce

Čl. V
Závěrečná ujednání
Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení
a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
DOLOŽKA
Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva byly schváleny usnesením Zastupitelstva města č. 45/20 ze dne
28.4.2020 ve smyslu §85 písm. c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou
zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé
věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

V Kutné Hoře dne 12. 5. 2020

........................................................
XXXXXXXXXXXXXXXX
statutární zástupce
(příjemce)

.........................................................
XXXXXXXXXXXXXXX (starosta)
Město Kutná Hora

Kontrola vzoru smlouvy právníkem: XXXXXXXXXXXXXXX (dne 15. 1. 2019)

Příloha č. 1
Seznam měřitelných hodnot indikátorů projektu č. 07/KUL/CC/2020
Indikátor
Počet návštěvníků
Počet účastníků závodu
Výlep plakátů min. formát A3
Prezentace projektu v lokálním tisku
Prezentace projektu na webu www.kutnahora.cz nebo www.kutnohrskelisty.cz

hodnota
2500
40
50
5
2

Příloha č. 2

VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA 2020
XII. ročník mezinárodního závodu historických vozidel do vrchu Kaňk s bohatým programem
na Palackého náměstí v Kutné Hoře.
Základní údaje
Lokace: Kutná Hora
Termín: 14.- 16. 8. 2020
Účastníci: Veteran Rallye jsou z celé Evropy
Počet posádek závodu: 40 - 45 automobilů (posádka 2 osoby)
Ubytování: Hotel Mědínek
Předpokládaná účast veřejnosti: cca 8 000 – 10 000 osob
Stránky projektu: www.veterani-kh.cz
Závod v jízdě pravidelnosti do vrchu
Počet jízd – 4
Sobota 15. 8. 2020: 1. a 2. kolo závodu
Neděle 16. 8. 2020: 3. a 4. kolo závodu
Závodní trasa: KUTNÁ HORA - KAŇK, cca 2 km
Start: Lorecká ul. / Kutná Hora, Cíl: kruhový objezd / Kaňk
Hodnotící kritéria: 1. čas, 2. stáří automobilu, 3. nižší výkon motoru
Program pro veřejnost na Palackého náměstí:
Sobota 15. 8. 2020, 10:00 – 22:00
Hudební vystoupení, zábavný program, stánkový prodej
Neděle 16. 8. 2020, 10:00 – 16:00
Hudební vystoupení kapel, zábavný program, stánkový prodej
Doprovodný program:
Sobota 15. 8. 2020
Spanilá jízda veteránů na atraktivní, zajímavé místo v okolí Kutné Hory.
Za účasti pozvaných osob z řad představitelů města a partnerů
slavnostní raut a večer pro účastníky závodu a pozvané z řad partnerů
Neděle 16. 8. 2020
Slavnostní vyhlášení vítězů závodu na Palackého náměstí

Během uplynulých jedenácti ročníků se nám podařilo vybudovat doma i v zahraničí závodu
pověst prestižního setkání, které nabízí účastníkům výhody, se kterými se zúčastnění nemají
možnost setkat u jiných akcí. Zájem o účast ze strany majitelů historických vozidel se každým
rokem zvyšuje nejen z České republiky (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie).
Charakter akce a bohatý program motivuje k velké návštěvnosti veřejnosti.
Motivací jsou ojedinělá předválečná auta, dobová atmosféra 30. – 40. let zasazená do
krásného historického města Kutná Hora.
Práce na projektu probíhají celoročně. V okamžiku kdy končí ročník předcházející, je
vytvářena koncepce a hlavní kostra na ročník nový. Samotné intenzivní přípravné fáze
nového ročníku začínají na začátku kalendářního roku.
V rámci přípravné fáze projektu je zajištění těchto nezbytných kroků:
Mezi první kroky patří výběr a oslovení klubů historických vozidel z celé Evropy. Tato
logisticky a časově náročná administrativní fáze v sobě zahrnuje činnosti, které probíhají od
ledna do května kalendářního roku.
Současně probíhá technické zajištění závodu, zasílání žádostí na příslušné odbory MÚ a
zahájení spolupráce s Policií ČR – Správa Středočeského kraje a Kutná hora. Rovněž dochází k
vypracování dopravně inženýrského opatření a rozhodnutí. Finalizace těchto procesů
nastává, vzhledem k daným vyřizovacím lhůtám, ke konci prvního pololetí.
V druhém čtvrtletí je dokončena databáze registrovaných účastníků. Hodnotící komisí
Národního technického muzea jsou vybírána auta s rokem výroby do roku 1940, která jsou v
dobrém technickém a historicky věrném stavu. Všem přihlášeným účastníkům je zasláno
písemné vyrozumění.
Jsou zahájeny práce na tvorbě programu pro veřejnost i účastníky akce, grafické návrhy
tiskovin, výroba a zajištění nezbytných realizačních prostředků a služeb, příprava formátu
mediálních kampaní.
Oslovujeme místní podnikatele s možností stánkového prodeje a prezentaci jejich výrobků
nebo služeb návštěvníkům akce.
V období cca 2 měsíce před akcí startují mediální kampaně, ve formě PR článků v tištěných a
internetových médiích. Informujeme o závodě na webových portálech zaměřených na
turistiku či automobilismus a sociální síti Facebook.
Je definována finální podoba programové náplně pro veřejnost a účastníků akce. Dvoudenní
program je na Palackého náměstí v sobotu zahájen od 10 do 22 hodin a v neděli od 10 do 16
hodin. Na podiu se střídají umělecká vystoupení. V sobotu je program zakončen ohňostrojem
a v neděli za přítomností představitelů města probíhá slavnostní vyhlášení vítězů závodu.
Těsně před akcí je mediální kampaň zintenzivněna distribucí letáků, výlepem plakátů a
využitím dalších reklamních ploch.

2 dny před akcí je zahájena realizace akce. V pátek probíhá stavba pódia, stánků, realizační
schůzky s dopravní policií. Odpoledne přijíždění účastníci akce, kteří se registrují, závodní
vozy jsou umístěny na náměstí, kde jsou k dispozici k prohlídce široké veřejnosti.
V sobotu dopoledne a odpoledne probíhá závod společně s programem na náměstí, který je
ve 22 hodin ukončen ohňostrojem. V neděli se jedou další kola závodu a program na pódiu
vrcholí zhruba ve 14 hodin, slavnostním předáním cen vítězům. Po akci následuje její
vyhodnocení, aktualizace internetových stránek projektu a návrhy koncepce pro další ročník.
Způsoby dosažení stanovených cílů
V Kutné Hoře a okolí se v minulosti jezdily motocyklové závody, v sedmdesátých letech zde
byly již závody veteránů do vrchu Kaňk. Po nějakou dobu se tradice přerušila.
Naší myšlenkou bylo a je znovunavrácení tradiční akce, která bude mít pevné místo
v kalendáři akcí každoročně konaných v Kutné Hoře, která se honosí celou řadou tradic, mezi
něž se zařazuje další a tou je spojení historického města s historickými auty. Naším cílem je
udržet si vysokou úroveň závodu a budovat každým ročníkem větší povědomí o zajímavé akci
spojené s Kutnou Horou nejen doma, ale i v zahraničí.
Projekt se nám daří dostávat stále více do podvědomí obyvatelům Kutné Hory, okolí a celé
České republiky. Vysokou medializací, např. každoroční reportáží v pořadu České televize, se
akce VETERAN RALLYE řadí mezi největší události v Kutné Hoře. Svojí unikátností získává
závod vysokou prestiž i v řadách majitelů historických vozidel v zahraničí.
VETERAN RALLYE láká návštěvníky z řad široké veřejnosti i médií a v současné době je
povzbuzením pro místní podnikatele a poskytovatele služeb.
Kvalitu a úroveň zaručuje spolupráce s Národním technickým muzeem, které nad projektem
převzalo záštitu. Do závodu jsou hodnotící komisí Národního technického muzea vybírána
auta s rokem výroby do roku 1940, která jsou v dobrém technickém a historicky věrném
stavu. Závodu se účastní i vozy z celé Evropy. Diváci tak mají jedinečnou možnost vidět auta,
které jinde nevidí.
Atraktivní doprovodný program pro účastníky závodu zvyšuje jejich zájem o účast v dalších
ročnících. Následné kladné reference posilují nejen kvalitu závodu, ale i města Kutná Hora, v
jejich domovských zemích.
Vysokou účast na akci stran široké veřejnosti podpoří kromě kvalitně obsazeného závodního
pole i každoročně se zkvalitňující medializace projektu.
Při realizaci využíváme přednostně služeb regionálních subdodavatelů:
Dopravní značení KH – zajišťuje dokumentaci a osazení značení
Arriva Transport - prostor pro řazení vozidel
Hotel Mědínek - ubytování a stravování pro účastníky a organizátory
Valdimír Švec - ozvučení a zajištění personálu na trati
Michal Trnka - moderování „technické části“
Brigádníky z řad studentů v KH a jiné.

ROZPOČET VETERÁN RALLYE 2020
Položka

Internet - webové stránky
Plakáty výlep

Bilboard
Banner na hotel Mědínek - vstup

Popis

Počet ks

cena ks

CENA CELKEM

1

4 400,00 Kč

4 400,00 Kč

Výlepy - KH, Poděbrady, Čáslav,
Ledeč n. S, Kolín A2 8.-16.8.

1

10 500,00 Kč

10 500,00 Kč

Distribuce po městech

1

4 970,00 Kč

4 970,00 Kč

výlep plakátů A3 - plocha, výlep po
spanilé jízdě - cca 80ks

1

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

1

6 200,00 Kč

6 200,00 Kč

1

500,00 Kč

500,00 Kč

MEDIALIZACE
Aktualizace, úpravy, loga partnerů
s proklikem, promotext + proklik,
příp. další úpravy dle zadání

červenec , KH
instalace - 355 x 122cm s očkama
pro uchycení

CELKEM :

29 070,00 Kč

UBYTOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ
Ubytování - pokoje Mědínek 14.8. - 16.8. 2020
Ubytování + strava
Ubytování se snídaní
Catering po celou dobu, vč. VIP
obědu
Pronájem

100 000,00 Kč
145 332,00 Kč
10 000,00 Kč
CELKEM :

255 332,00 Kč

DTP/ Tisk / výroba
Plakáty pro výlep ve městech

A2, 4/0, 120 gr. Ofset

30

4 680,00 Kč

4 680,00 Kč

Plakáty pro výlep spanilá jízda

A3, 4/0, 120 gr. Ofset

50

3 700,00 Kč

3 700,00 Kč

Programový leták pro veřejnost

A5 4/4

3000

3 570,00 Kč

3 570,00 Kč

Program účastníci (na krk)

oboustranný, laminace A5

50

1 700,00 Kč

1 700,00 Kč

Pozvánka

DL,4/4, 250 gr, křída mat

50

700,00 Kč

700,00 Kč

Pozvánka VIP

DL 4/4

30

400,00 Kč

400,00 Kč

Pamětní list

A4, 4/0 laminace

40

1 750,00 Kč

1 750,00 Kč

Jmenovky na stůl

A6

30

220,00 Kč

220,00 Kč

Mapa spanilá jízda

A4,4/4, tisk laminace

50

1 700,00 Kč

1 700,00 Kč

Trasa závod

A4 laminace

50

1 700,00 Kč

1 700,00 Kč

Šipky

A3 , 4/0,

5

280,00 Kč

280,00 Kč

Technická karta o vozidle

A4, 4/0 laminace

40

1 550,00 Kč

1 550,00 Kč

Dárkové šeky

1. - 3. místo A3 laminace

3

520,00 Kč

520,00 Kč

Hlasovací lístek

A6

200

440,00 Kč

440,00 Kč

Forexové tabule s logy partnerů

70 x 38 cm na startovní a cílové
brány, předpoklad pouze 8 ks

1

1 600,00 Kč

1 600,00 Kč

1

11 725,00 Kč

11 725,00 Kč

1

2 340,00 Kč

2 340,00 Kč

DTP
Banner na trať

80x300

Banner na hotel Mědínek
Magnetické čísla vč. samolepek

355 x 122cm s očkama pro
uchycení po cca 0,5m
2x A4/ auto

1

1 860,00 Kč

1 860,00 Kč

1

2 120,00 Kč

2 120,00 Kč

CELKEM :

42 555,00 Kč

DÁRKY A CENY
Dárkové tašky

1

Koše pro výherce

1

6 500,00 Kč

6 500,00 Kč

Potraviny do balíčků + výherci

1

11 562,00 Kč

11 562,00 Kč

1

500,00 Kč

500,00 Kč

600

27,00 Kč

16 200,00 Kč

1

1 169,00 Kč

1 169,00 Kč

1

899,00 Kč

899,00 Kč

Putovní pohár

vyrytí jména vítěze 2020

Peněžité ceny

Věnce 1.-3 místo/3 ks

trofeje 1.-3 místo/3 ks

Ceny účastníci:
100 EUR, 200EUR, 300 EUR, cena
dle aktuálního kurzu
zlatý,stříbrný,zelený se stuhou
zlatým písmem název a logo
VETERAN RALLYE , 2 stuha 15.-16.
8. 2020 Kutná Hora
sada skleněných trofejí s
gravírovaním

6 000,00 Kč

CELKEM :

6 000,00 Kč

42 830,00 Kč

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - stánky, dopravní značení, mobiliář apod.

Ozvučení Mědínek, START

Zábrany, zákazové cedule, Dio Dir

Mědínek PA - vnitřní prostory o
plátno NTB apod. odbavení
videostopu, START Lorecká ozvučení v sobotu a neděli dopo,
hudba repro
instalace a deinstalace dopravního
značení, vyprac. Inž. Zprv k
závodu, objízdná trasa

1

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

1

23 000,00 Kč

23 000,00 Kč

CELKEM :

30 000,00 Kč

PROGRAM PODIUM, DOPROVODNÝ PROGRAM, PROGRAM ÚČASTNÍCI
Moderátor :

Michal Trnka

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

Vystoupení pro děti

1

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

1

16 000,00 Kč

16 000,00 Kč

1

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Program účastníci
Ohňostroj
Sobotní program spanilá jízda

prohlídka / personál, zajištění,
materiál

CELKEM :

89 000,00 Kč

SLUŽBY, PERSONÁL a OSTATNÍ
Časomíra
Personál - traž, večerní program,
instal, deinstal, po celou dobu akce

M. Pohlová - ředitelka závodu

časoměřiči
PÁ_14.8. registrace, zahájení,
soutěž, 2 hostesky 14:00 - 22:00
pá, so, ne - parkování aut,
časoměřiči, na trati , start, cíl
3 dny na místě + TK - média,
komunikace, preprodukce,
postprodukce s médii

Personál na trať
Ostraha

ostraha vozů, náměstí,stánky

1

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

1

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

1

40 000,00 Kč

40 000,00 Kč

1

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

1

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Hasiči

1

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Elektrika - infocentrum

1

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

Závod + pronájem vozu na vybavení

organizace, personální zajištění

1

Pojištění

pojištění akce

1

6 500,00 Kč

6 500,00 Kč

1

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

1

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

platby v hotovosti
Pohonné hmoty

CCS

CELKEM :
Externí náklady celkem

180 500,00 Kč
669 287,00 Kč

INTERNÍ NÁKLADY
Produkce na místě

Zajištění

130

650,00 Kč

84 500,00 Kč

Preprodukce a post produkce

Příprava akce a posprodukce

333

650,00 Kč

216 450,00 Kč

CELKEM :

CELKEM EXTERNÍ NÁKLADY bez DPH:
CELKEM NÁKLADY bez DPH:

Předpoklá dané příjmy - sponzoring v řešení
Posádky - záloha
Dotace středočeský kraj
Město Kutná Hora
Stánkový prodej
Výfuky Till
Kopos
Pivovar
CELKEM

70 000,00 Kč
80 000,00 Kč
82 000,00 Kč
9 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
271 000,00 Kč

300 950,00 Kč

626 732,- Kč
927 682,- Kč

