Příloha č. 1 – Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu MČ Praha – rok 2016
v oblasti kultury
Typ žadatele: právnická osoba

Účel dotace

Uspořádání měsíčních výstav

I. Údaje o žadateli
Název organizace

Nadační fond Dům umění

IČO 02004089

Adresa

Na Chvalské tvrzi 858/8

PSČ 193 00

Telefon

724560201

Fax

E-mail

info@nadace-dumumeni.cz

www.nadace-dumumeni.cz

Jméno, příjmení a funkce
odpovědné osoby
Jméno, příjmení osoby
zastupující právnickou
osobu
Jméno, příjmení osob
s podílem v této právnické
osobě
Jméno, příjmení osob,
v nichž má přímý podíl
Právnická forma:
(spolky, nadace, o. p. s.,
účelové zařízení církve)
Počet členů subjektu,
základního článku 4

David fiala, předseda

Adresa Na Pozorce 2, P9

Plátce DPH (označte x)
Výše požadované dotace
Název a adresa peněžního
ústavu
Číslo účtu
(vč. specifického symbolu)

Právní důvod zastoupení:

Výše tohoto podílu:
Nadační fond

Z toho členů ve věku do 18
let: 0



ANO

X

Typ akce *
Otevřená veřejnosti

NE

125.000 Kč
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
55885555/5500
transparentní

*tradiční (opakující se/koná se poprvé), otevřená veřejnosti (akce pro širokou veřejnost/akce pro určitý
okruh osob)
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II. Činnost organizace: (představte stručně Vaši organizaci)
Nadační fond Dům umění působí především, jak už název napovídá, v kulturní a vzdělávací oblasti. Podporuje
mladé talentované výtvarníky, absolventy vysokých a středních uměleckých škol, stejně jako výtvarné spolky a
jednotlivce, kteří mají k umění vztah a lásku. Hlavním těžištěm práce nadačního fondu je propagace a zajišťování
výstav uměleckých děl a dalšího vzdělávání pod vedením našich zkušených lektorů, pořádání workshopů pro
odbornou i laickou veřejnost.
Spolupracujeme s mladými nadanými umělci napříč všemi uměleckými obory, kteří potřebují představit svou
tvorbu širší veřejnosti. To je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli v rámci projektu Dům umění založit také
stejnojmennou nadaci. Už při přípravě tohoto projektu jsme počítali se s propagací současného umění jako
zajímavým protipólem naší stále činnosti, kde se primárně zabýváme starožitnostmi a celkově památkami starší
datace. Objekt barokního špejcharu nám svou dispozicí a krásným výstavním sálem umožnil tyto plány plně
realizovat. Pořádáme výstavy skupinové i samostatné, vzdělávací workshopy, přednášky významných umělců, kteří
se rádi o své zkušenosti podělí se svými mladšími kolegy, ale i s laickou veřejností. Celkově je toto místo na
Chvalské tvrzi známé pořádáním multikulturních akcí, takže využíváme většího počtu umění milovných lidí a
nabídneme jim v naší galerii zajímavá díla studentů uměleckých škol a začínajících tvůrců. Jsme přesvědčeni, že
nejen dopomůžeme mladým lidem prorazit, ale současně přiblížíme jejich pohled na náš svět veřejnosti.
Naše mnohaleté zkušenosti v našem oboru hodláme zúročit právě při přípravě PR a celkové propagace v rámci
činnosti naší nadace

III. Stručný popis účelu, na který má být dotace poskytnuta: (uveďte stručně obsah, cíle a
aktivity, které budou plněny v případě poskytnutí dotace - podrobně rozvést jako přílohu)
Uspořádání měsíčních výstav současným profesionálním a též začínajícím výtvarníkům.
Projektem Nadačního fondu na následující rok 2016 je uspořádání jednotlivých měsíčních výstav
současným výtvarníkům. V průběhu roku uspořádáme 10 výstav (dle výstavního plánu)
Cílem tohoto projektu je propagace a představení tvůrčích děl jednotlivých autorů. Naší snahou je
přiblížit výtvarnou práci a uvést tato díla do podvědomí veřejnosti.
Nadační fond „DŮM UMĚNÍ“ je primárně založen, aby podporoval současné talentované umělce a výtvarníky.
V roce 2013 byl založen Nadační fond „Dům umění“, který provozuje Výstavní sál v areálu Chvalského zámku.
Nadační fond „DŮM UMĚNÍ“ je zastřešen zakladatelem fondu Davidem Fialou, který nejenže má bohaté
zkušenosti v PR, ale současně má na svém kontě už mnoho úspěšných výstavních akcí. Rozvoj výtvarného
cítění umělce, motivace a interakce s laickou i odbornou veřejností není možný bez pravidelné publikace
jednotlivých souborů děl. Umělecká díla napříč výtvarnými obory lze tedy nejen profesionálně propagovat, ale
též ve velmi kultivovaném prostředí vystavit pro širokou veřejnost. Pořádání výstav ovšem s sebou nese finanční
náročnost, kterou si mnozí umělci nemohou dovolit (jde o pronájem místa, pojištění, propagace atd.)
Jsme přesvědčeni, že pro rozvoj další populace nejen výtvarník, ale i konzumentů umění, je tato nezisková
výstavní činnost velmi prospěšná a v dnešní přetechnizované době téměř nutností.
Tématem naší činnosti je pořádání výstav současných výtvarníků a malířů. Rádi bychom zde skloubili historii a
současnost. Zdejší galerie by tak měla vedle děl současných umělců či historických mistrů nabídnout například i
zajímavé počiny studentů uměleckých škol či začínajících talentů. Celkově bychom rádi přiblížili umělecký svět
širší veřejnosti
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IV. Odůvodnění žádosti a význam a přínos pro obyvatele MČ Praha 20
Areál Chvalského zámku je kulturní částí obce a
jakýkoliv další rozvoj kultury a vnímání umění je
přínosem pro MČ a jejich obyvatele. Rádi bychom i
v budoucnu vytvářeli podmínky a organizovali
podobné akce, které budou mít kladný vliv na rozvoj
jak mladé generace tak i té stávající. MČ P20 se díky
působení kulturních zařízení stává významnou kulturní
oblastí a částí metropole.

V. Rozpočet na období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Rozpočet týkající se účelu žádosti – ekonomická rozvaha

Typy nákladů/ specifikace položek

Celkový
rozpočet
(Plánované
výdaje na účel
žádosti)
Kč

Celková výše
požadované
individuální dotace
od MČ Praha 20 na
účel žádosti
Kč

1. Osobní náklady
Technické zajištění

95.000 Kč

10.000 Kč

Organizační zajištění

152.000 Kč

2. Materiálové náklady
125.000 Kč

15.000 Kč

Pronájem sálu

120.000 Kč

60.000 Kč

Energie

80.000 Kč

40.000 Kč

Pořadateská služba - kustod

96.000 Kč

Tiskoviny a reklama

3. Nemateriálové náklady (služby)
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4. Jiné náklady

668.000 Kč

CELKEM výdaje

125.000 Kč

Vlastní zdroje (sponzoři, nadace, atd.) – celkem:

Kč

Dotace na účel žádosti z jiných zdrojů – včetně podaných žádostí celkem:
Ministerstvo ČR, uveďte jaké

Kč

z toho:

Kč

Magistrát hl. m. Prahy

Kč

Ostatní městské části Prahy

Kč

Ostatní zdroje

543.000
Kč

VI. Přehled obdržených finančních prostředků žadatele v posledních 3 letech
Finanční prostředky, které žadatel obdržel v letech 2013 - 2015
Poskytovatel dotace
2013
2014
2015
Kč
Kč
Kč
Ministerstvo ČR
(uveďte jaké)
MHMP
MČ Praha 20

5.000 Kč

10.000 Kč

Ostatní zdroje

586.000 Kč

465.000 Kč

Ostatní městské
části Prahy
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VII. Požadovaná výše dotace:
125.000 Kč

VIII. Dotace požadována na období:
1.1.2016-31.12.2016

IX. Ostatní
Povinné přílohy: dle Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20
Nepovinné přílohy: reference o činnosti žadatele
X. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že uvedené údaje v tomto formuláři jsou úplné a pravdivé, a že nemám žádné
nevyrovnané závazky vůči státním institucím, nedoplatky na zdravotním pojištění, státním
sociálním zabezpečení ani správě daní.
Předkladatel svým podpisem stvrzuje a potvrzuje pravdivost údajů.
Žadatel souhlasí:
- v případě nepřesných údajů zde uvedených zaniká nárok na poskytnutí individuální
dotace
- umožnit pověřeným zástupcům Úřadu MČ Praha 20 vykonání kontroly využití
poskytnutí finančních prostředků v souladu s účelem žádosti a následně uzavřené
smlouvy
- veškeré údaje obsažené v této žádosti mohou být zveřejněny v rámci vyhodnocování a
rozhodování příslušných orgánů MČ Praha 20 o této žádosti
- se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 23.2.2016
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…………………………………………………….
Jméno, příjmení, razítko a čitelný podpis žadatele
(či osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

Upozornění:
Doporučujeme pozorně zkontrolovat vyplněný formulář, neboť neúplné žádosti
(s chybějícími údaji) mohou být vyřazeny pro formální nedostatky.
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