PID žádosti

*KUMSX0237IKD*

Moravskoslezský kraj
28. října 117
70218 Ostrava

ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - individuální
OBECNÁ ČÁST
Dotace pro rok:

Evidenční číslo:

2019

MSK 49954/2019

Odvětví:

kultury a památek

Název projektu:

Vydání osvětové knihy edukačního charakteru s názvem O BIBLI, KNIZE KNIH

Žadatel:
Titul: **********
Název:

Jméno:

Datum narození:

Příjmení: **********

**********

IČO:

**********

48780758

**********

DIČ:

Adresa bydliště:
ulice:

**********

č. popisné

**********

obec:

Ostrava

č. orientační

**********

telefon:

**********

PSČ:

**********

e-mail:

**********

webová stránka:

fax:
ID datové schránky:
**********

Zástupce žadatele:
Titul:

Jméno

Příjmení:

Funkce a právní důvod zastoupení:

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele:

**********

Název banky:

**********

Bankovní spojení zřizovatele:
Název zřizovatele:

IČO zřizovatele:

Číslo účtu zřizovatele:

Kód banky zřizovatele:

Název banky zřizovatele:
1
Osoby s podílem v žadateli:
IČO/datum narození:

Ne

Ano

Ne

Název/obchodní firma/jméno, příjmení, bydliště:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:
IČO:

Ano

Název/obchodní firma:

Výše podílu v %
0,00 %
2

PROJEKTOVÁ ČÁST

Název projektu

Vydání osvětové knihy edukačního charakteru s názvam O BIBLI,
KNIZE KNIH

Doba v níž má být dosaženo účelu dotace
(období, na které bude dotace poskytnuta)

Termín zahájení
projektu:

Účel, na který bude dotace poskytnuta (stručný
popis)

1.1.2019

Termín ukončení
projektu:

31.12.2019

Náklady spojené s přípravou rukopisu k tisku, zlom, korektury, vlastní náklady
tisku v tiskárně, administrativní a účetní vedení, distribuce, public relation,
skladování, poštovní pobplatky, doprava, režie projektu

Odůvodnění žádosti:
Stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace projektu,
z hlediska cílových skupin a z hlediska rozsahu změn vzhledem k současnému stavu
Projekt se týká vydání osvětové publikace s názvem O Bibli, knize knih.
Připravovaná kniha si klade za cíl čtivou formou:
•doplnit elementární vzdělání o kořenech evropské kultury a civilizace, vyrostlé na biblickém sdělení a posílit tak vědomí evropské integrity;
•přitažlivým způsobem seznámit čtenáře s mravními a morálními postuláty a principy, které Bible přinesla světu, a které se stále více vytrácejí z veřejného života, takže
mnozí lidé dnes už ani nevědí, co je zdravé, mravné a normální;
• seznámit širší kulturní veřejnost s biblickými ději a osobnostmi, které inspirovaly nespočet světových i českých umělců k tvorbě uměleckých děl všech žánrů krásného
umění a umožňuje tak čtenářům pochopit smysl těchto uměleckých sdělení;
•osvětlit politické a dějinné souvislosti Předního východu v Bibli popisovaných dějů a historické charakteristiky biblických osobností;
•seznámit čtenáře v komentářích s nejnovějšími poznatky biblické archeologie, historie, astrofyziky a evoluční teorie, se souvisejícími s událostmi, popisovanými v Bibli;
•upozornit na tzv. „českou“ a „evropskou“ stopu tím, že v knize jsou uváděny lokalizace originálních biblických artefaktů, nacházejících na českém a evropském území;
•okomentovat všech 43 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona tím, že jsou uvedeny základní informacemi o genezi těchto knih, o prostředí, ve kterém vznikly a o
jejich předpokládaných autorech;
•seznámit čtenáře i s mimobiblickými informacemi, po staletí předávanými tradicí, pokud jsou ve vztahu k popisovaným událostem;
•přiblížit a ozřejmit text knihy pomocí početných odkazů, glos, komentářů, mapových příloh a přehledových tabulek;
•sjednotit paralelně probíhající děje všech knih Starého a Nového zákona do jednotné časové osy a umožnit tak lepší přehlednost popisovaných dějů a událostí.
Tato kniha by měla být součástí knihoven všech škol ve správě KÚ MSK, LDNek, nemocnic a jejich kaplanů, jakož i jiných sociálních ústavů, jejichž je MSK zřizovatelem.
Poslouží rovněž jako pomůcka pro učitele dějepisu a občanské nauky. Díky požadovanému příspěvku MSK tak umožní dotovaná cena snazší dostupnost knihy pro uvedená
zařízení.
Zdůrazňuji, že jde především o osvětovou publikaci, která podává občanský, přísně nadkonfesní, pohled na Bibli a ozřejmuje její význam pro euro-americkou kulturní tradici
a utužuje pokleslou evropskou identitu obyvatel.

Územní působnost projektu:

celorepubliková

Místo realizace:

Ostrava - město

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno

Jindřich

Funkce:

autor, vydavatel

Telefon:

**********

Příjmení:

CIGÁNEK

E-mail:

***********

Celkové předpokládané výdaje projektu:

2 598 000,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce
/ projektu

z toho:
Požadovaná výše dotace v Kč:
dotace je požadována jako
částky pro

2 393 000,00 Kč
Neinvestční

92,10 %

Investiční

neinvestiční část 2 598 000,00 Kč

investiční část

vlastní zdroje:
cizí zdroje:

130 000,00 Kč

5,00 %

75 000,00 Kč

2,88 %

Struktura cizích zdrojů spolufinancování
částka:

poskytovatel:
Státní fond kultury

25 000,00 Kč

Severočeské doly

50 000,00 Kč

součet = částka uvedená v cizích zdrojích

75 000,00 Kč

Nákladový rozpočet:
Rozpočet stáhněte! Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo jedna. Rozpočet je samostatná příloha formuláře
Stáhnout rozpočet

Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Odvětví

kultury a památek

Název projektu:

Vydání osvětové knihy edukačního charakteru s názvam O BIBLI, KNIZE KNIH

Žadatel:

JINDŘICH CIGÁNEK

Sídlo / adresa:

**********

Datum narození:

***********

Zástupce žadatele:
1. Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:
je

není plátce DPH,

může

nemůže si tuto daň uplatnit formou nároku na odpočet DPH u svého správce daně,

• nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje, státním fondům,
zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě
České republiky (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za
vypořádané nedoplatky).
2. Žadatel dále prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

• projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem
• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti.

3. Prohlášení k podpoře de minimis
Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
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kalendářní rok. hospodářský rok (začátek 1.1.2019 , konec
31.12.2019

).

Podniky propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících
vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo
dleustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s
jinýmiakcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v
daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších
subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným
podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími
podniky:
Název/Obchodní firma podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa

IČO/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v sou
nevznikl spojením podniků či nabytím p

níž

časném a 2 předcházejících účetních obdobích
vznikl spojením (fúzí splynutím) níže
nabytím (fúzí sloučením) převzal jmění odniku uvedených podniků: e
uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní firma podniku

Sídlo

IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již
zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu nejsou
zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu Žadatel
prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících
účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo
odštěpením) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Název/Obchodní firma podniku

Sídlo

IČO

a převzal jeho činnost, na něž byla dříve poskynutá podpora de minimis použitá. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující
(dříve poskytnuté) podpory:
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Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny
v Centrálním registru podpor malého rozsahu
nejsou

4.

zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

Žadatel níže svým podpisem

• potvrzuje, že všechny uvedené údaje v žádosti jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis
bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;

Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele:

V Ostravě dne 5.4.2019

Prof. Ing. Jindřich CIGÁNEK, CSc., v.r.

21.05.2019
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