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Město Čáslav

Zastupitelstvo města
11. 04. 2022

Poskytnutí individuálni dotace na akci Festival Formanova Čáslav, 1. ročník

Předkládá:
JUDr. Vlastislav Málek, člen Rady města, starosta

,
Zpracovala:
Be. Jiřina Kožená, vedoucí odboru školství, kultury a památkově péče

Návrh na usnesení:
ZM/...../2022 PoskVtnutÍ individuá|ni dotace na akci Festival Formanova Čáslav, 1. ročník
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na
akci Festival Formanova Čáslav, 1. ročník, ve výši 70 000 KČ pro Formanovu Čáslav, z.s., ve
znění dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů, jsou dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního
samosprávného celku a lze je poskytnout na účel určený poskytovatelem v programu, také
na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním
předpisem.
První ročník Festivalu Formanova Čáslav založí tradici multižánrového kulturního festivalu
nadregionálnIho významu, který v roce nedožitých 90. narozenin Miloše Formana a posléze
každoročně připomene osobnost a dílo tohoto světově proslulého režiséra a čáslavského
rodáka. Zároveň přinese do města a regionu výjimečné umělecké počiny, Široká veřejnost
bude mít příležitost navštívit naučné besedy, přednášky a workshopy pro dospělé i děti.
významným cílem tohoto festivalu je edukace dětí, mládeže i dospělých v oblasti umění.
Dlouhodobým cílem je rovněž navázání a rozvÍjenÍ vztahů s vybranými renomovanými
českými umělci se záměrem jejich participace na dalších ročnÍcÍch tohoto projektu.
Akce bude propagována prostřednictvím ČRo Region, ČTK, Českého rozhlasu, České televize,
na webu a sociálních sItích Formanovy Čáslavi, v |oká|nich periodicích.
Spolek Formanova Čáslav získal na realizaci prvního ročníku Festivalu Formanova Čáslav
finanční podporu ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 100 000 KČ.
Celkové náklady na festival budou činit 180 000 KČ.
Finanční krytí zajištěno na § 3900 - individuá|ní dotace mimo oblast sport - celkem
v rozpočtu 200 tis. KČ. Předpokládané čerpáni na protidrogový vlak 45 tis. KČ.
Dotace by byla poskytnuta na základě jedné uzavřené veřejnoprávní smlouvy, přičemž podle
§ lOd výše uvedeného zákona se veřejnoprávnIsmlouva do výše 50 000 Kč nezveřejňuje.
Rada města Čáslavi doporučila schválení usnesením Č. RM/113/2022.

Příloha: žádost o finanční podporu



MĚSTO ČÁSLAV

ŽÁDOST
o poskytnuti individuálni dotace 2022
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ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA (PŘÍPADNĚ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL)

jméno a přýmenŕ ' ' Adresa:
Datum narození:
lČ: Telefon: E-mail:
Číslo účtu (kód banky, popL spec. symbol): vvwvv:

ŽADATEL PRÁVNICKÁ OSOBA

Název obchodní firmy: Formanova Čáslav, z. s.
Sídlo: Masarykova 194, 28601 Čáslav
lČ: 08808082 DIČ: Telefon: 777001838

E-mail: spolek@formanovacaslav.cz wwvv: www.formanovacaslav.cz
číslo účtu (kód banky, popř. spec. symbol): 233133066/0600

Identifikace osob zastupujÍcÍch právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
MgA. Klára Fidlerová, předsédkyně spolku, jUDr.Vlastislav Málek, místopředseda

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

Identifikace osob, v níž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podäu:

CHARAKTERISTIKA AKCE
Název akce: Festival Formanova Čáslav, 1. ročník
Datum: 20.-22. května 2022
Stručný popis akce/činnosti (místo konáni, počet a cena vstupenek, předpokládaný počet účastníků atd.):

Prosím vizte přiložený dokument

Požadovaná částka dotace: 70.000kč
Odůvodnění výše požadované dotace - ÚČEL, POUŽiTĹ (doprava, honoráře umělců...):

Prosím vizte přiložený dokument

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE/ČINNOSTI (ROZEPSANÝ DO JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK)
PŘÍjMY: VÝDAjE:

viz přiložený rozpočet - celkem 208.000KČ viz přiložený rozpočet - celkem 208.000KČ

Předpokládané zdroje financování:
a) vlastní podíl žadatele: 120.000KČ c) přýmy vzniklé realizací akce (vstupné): 18.000KČ
b) dotace města: 70.000KČ d) ostatní zdroje:
Dotace musí být použita na akci/činnost uvedenou v této žádosti. Akce/činnost musíbýt pořádána v kalendářním roce, ve kterém je žádost podána.
žádost o dotaci může žadatel podat do: Na podatelnu Wstského úřadu Čáslav, Nám. J. ŽiŽky z Trocnova 1 nebo

na Odbor ško|ství kultury a památkové péče Městského úřadu Čáslav, Gen. Eliáše 6

Žádost je nutné doložit oficiálními propozicemi akce.

prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za tuto akcV činnost a že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Žadatel nemá s městem Čáslav nevyrovnané závazky.

Seznam případných příloh žádosti:

Den vyhotovení žádosti: 16. března 2022 Podpis osoby zastupujÍcÍ žadatele,
v případě zastoupení na základě plné moci
ip/nou moc (plná moc bude ověřena)



Název cena
Česká filmová filharmonie -koncert
Paul Batto - koncert
KvarteTones- koncert Vlasy
workshopy
přednášky k filmům (filmová škola)
projekce filmů
cestovné pro účinkujÍcÍ
venkovní výstava Matěje Formana
grafika, tisk, programy, plakáty
občerstveni přednášejÍcÍ a lektoři
poplatky Národnímu filmovému archivu
výstava obrazů Pavla Formana
filmovéspoty zarchivů Miloše Formana a průvodn
výstava jaromíra Šofra
koordinace festivalu
PR (tvorba tiskových zpráv, fb reklama, správa soc.:
koordinace festivalu (tvorba programu, uzavíránÍ si
pronájem prostor

45000
10000

5000
20000

8000
10000
4000

10000
18000

5000
3000
5000

22000
20000

5000
10000

5000
3000

208000

příjmy
Dotace SFKOP
|ndividuá|nÍ dotace Města Čát
Vstu pně na workshopy
Dobrovolnévstupné

100000
70000
18000
20000

208000



1. roČník Festivalu Formanova Čáslav 20.-22. května 2022

První ročník Festivalu Formanova Čáslav založí tradici multižánrového kulturního festivalu
nadregionáhúho významu, který v roce nedožitých 90. narozenin Miloše Formana a
posléze každoročně připomene osobnost a dílo tohoto světově proslulého režiséra a
nejslavnějšího čáslavského rodáka, a zároveň přinese do města a regionu výjimečné umělecké
počiny, jež bude mít široká veřejnost příležitost reflektovat v populárně naučných besedách,
přednáškách a workshopech pro dospělé i děti. Významným cílem tohoto festivalu je
edukace dětí, mládeže i dospělých v oblasti umění.

První ročník třídenního multižánrového Festivalu Formanova Čáslav oživí v rodišti
oscarového režiséra Miloše Formana odkaz jeho života a díla, a sice v roce, kdy by se tento
světově uznávaný umělec dožil 90 let. Na jeho počest uspořádá spolek Formanova Čáslav,
z. s. ve spolupráci s Kinem Miloše Formana, Městem Čáslav, místními kulturně
orientovanými spolky (Třiatřicet, LETky) a řadou dobrovolníků víkendový program
sestávající na prvním místě z fihnových projekcí děl Miloše Formana i snímků různým
způsobem spojených s jeho životem či dílem, doprovázených sérií besed pro širokou
veřejnost. Besedujícími či přednášejícími hosty budou jednak odborníci na kinematografii,
jednak Formanovi někdejší kolegové a přátelé a v neposlední řadě členové jeho rodiny,
s nimiž je pořádající spolek Formanova Čáslav v úzkém kontaktu již od svého založení.

Součástí programu tedy bude:
· zahajovací koncert České filmové ňlharmonie
· promítání filmů Miloše Formana a besedy s aktéry jejich natáčení
· premiéra nového dokumentu o Miloši Formanovi
· besedy s pamětníky a rodinou Miloše Formana
· koncert Paula Batto
· koncert Kvartetones: Vlasy
0 výstava ilustrací Matěje Formana
· výstava obrazů Pavla Formana
· dernisáž výstavy kameramana Jaromíra ŠoKa
· čtení z autobiografie Miloše Formana Co já vím?
· Tereza Frodlová: Co ve Formanovi nakonec nebylo (přednáška o restaurování filmů)
· Jiří Glygar: Slavní Češi ve vesmíru (přednáška slavného astrofýzika)
· workshopy tvorby animovaného filmu
· workshop filmového herectví
· výtyarně-dramatické dílny pro děti
· happening v ulicích Čáslavi
· ... a další

Akce bude propavgována prostřednictvím našeho mediálního partnera ČRo Region,
prostřednictvím CTK, Českého rozhlasu, České televize, na webu a sociálních sítích
Formanovy Čáslavi, v lokálních periodicích.

Cílem prvního ročníku festivalu je oživení vzpomínky na život a dílo Miloše Formana a
započetí tradice kulturního festivalu, který dospělým, dětem i mládeŽi zprostředkuje
setkání s vysoce kvalitními uměleckými díly různých druhů a žánrů a prostřednictvím



přednášek, besed a workshopů přiblíží i laické veřejnosti svět (nejen) fihnového umění,
nabídne příležitost k tvořivosti a uměleckému vyjádření stejně jako k plnohodnotné recepci a

· reflexi uměleckého díla a přispěje k posílení regionální identity místních i turistickéatraktivity oblasti Čáslavska.

Dlouhodobým cílem je rovněž navázání a rozvíjení vztahů s vybranými renomovanými
českými umělci se záměrem jejich participace na dalŠích ročnících tohoto projektu.

Předpokládaná návštěvnost odhadnutá rámcově na základě osobních Zkušeností organizátorů
s jinými obdobnými projekty se pohybuje v rozmezí 900-1200 osob. Vstupné na všechny akce
v rámci FFČ s výjimkou workshopů je dobrovolné.

Odůvodnění žádosti

Spolek Formanova Čáslav získal na realizaci prvního ročníku Festivalu Formanova Čáslav
finanční podporu ze StředoČeského fondu kultury a obnovy památek ve výši 100.000KČ
Celkové náklady na skromnou, avšak stále reprezentativní podobu festivalu činí 18000KČ.
Vstupné bude vybíráno pouze na workshopy"s omezenou kapacitou a jeho výše bude
stanovena tak; aby pokryla právě náklady na tyto dílny. Na ostatní akce v rámci festivalu je
vstupné dobrovolné a s jeho výší je u prvního ročníku nemožné kalkulovat. Spolek
Formanova Čáslav zároveň vyčerpal počet žádostí z městského fondu KPKSCR na již tradiční
a ve městě oblíbené akce Dvorky a 24 oken adventu. Veškerý zisk z dobrovolného vstupného
půjde na pokrytí zbývajících výloh nebo na dofinancování ostatních výše zmíněných akcí ĺ"
Formanovy Čáslavi. '
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výpis z běžného účtu
Číslo výpisu: 2022/2
výpis ze dne: 28.02.2022
Předchozí výpis ze dne: 31.01.2022
Periodicita výpisu: měsíční
Strana: 1/1

Formanova Čáslav, z.s.
Masarykova 194/36
286 01 Čáslav - Čáslav-Nové Město

Informace o účtu

Obchodní místo:

Bankovní spojení:
Označení měny:
Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BlC:
IČO:

Vaše odměny

EEI bene-ŕ

MMB, a. S. KUTNÁ HORA
ŠULTYSOVA 174/5
284 01 KUTNÁ HORA

233133066 /0600
CZK
CZ08 0600 0000 0002 3313 3066
AGBACZPP
08808082

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Počáteční zůstatek:

Obrat kredit:
Obrat debet:

Konečný zůstatek:

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

celkový výdělek na odměnách bene+
Z toho: Celkem za platby kartami

Prémiové odměny celkem

Za celou historii Od 01.01.2022

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek
z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

Přehled transakcí
Datum Bankovní spojení
zpracování l Popis
Valuta
20.02.2022 1744332133/0800

OKAMŽITÁ ÚHRADA

Kód transakce
Datum zaúčtováníl
odepsání
220220RBY60Z1ST52
21.02.2022
21.02.2022

220222XSB4294323778
22.02.2022
22.02.2022

Počáteční zůstatek

VS Debetní obrat
KS Částka
SS

O
O

22615045
O

Kreditní obrat
Částka

AV: Příspěvek na činnost spolku Juskovi
DI: Jusko Manín
2800121491/2010
OKAMŽITÁ ÚHRADA

22.02.2022

AV: ENDORA.CZ

celkový počet transakcí: 2 Součet obratů na výpisu:

Konečný zůstatek

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. v případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravujíd Váš účet.

,

www.moneta.cz l zákaznický servis 224 443 636
MONETA Money Bank a. s., Vyskočilova 1442/1b,140 28 Praha 4 - Michle
IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vI. 5403
Korespondenčníadresa: Na Rovince 871,720 00 Ostrava - Hrabová

p'q MONETA #a°n"k'"


