
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku - Podpora expozičních a výstavních projektů 

BRA 
Zádost o poskytnutí příspěvku MKCRPOCAWOSH 

Podpora expozitnich a výstavních projektú 
pro rok 2019 

1. Název konkrétního projektu (stručný a výstižný) 
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2. Č. sbírky zapsané v CES, které se projekt týká 
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3. Tematický okruh na iki 
B     Biografická expozice, expozice života a kultury 19. století 

  

4. Žadatel — vlastník sbírky 
Název žadatele: 
  

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace/ Ústecký kraj 
Právní forma žadatele: 
  

Příspěvková organizace Ústeckého kraje 
  

  

Adresa žadatele: 

Obec: | Most PSČ: 434 01 
Část obce: Most 
Ulice: Čs. armády čp.: 1360 €. or.:35 
Telefon/fax/e-mail: +420 476 442 111, info@muzeum-most.cz 
www: Www.muzeummost.cz 
  

  

IC: 00080730 DIC: 
Rodné číslo: 
  

  
  

  

Statutární zástupce: (u právnické osob      

  

  

Kontaktní osoba: 

Popis hlavní činnosti Zadatele: 
Ochrana sbírek muzejní povahy dle $ 10, ods. 6 zákona 122/2000 Sb., které vytrvale 

  

       

TEATRO 
Žádost o poskytnutí příspěvku HKCRPOGAKO3H 

Podpora expozičních a výstavních projektů 
pro rok 2019 

1. Název konkrétního projektu (stručný a výstižný) 
  

Ulrika von Levetzow. Anděl v třpytu par. 

    

  

  

2. Č.sbírky zapsané v CES, které se projekt týká | i 

  OMM Historická 10 
  

3. Tematický okruh 
      

  

Biografická expozice, expozice života a kultury 19. století E 
  

4. Žadatel — vlastník sbírky 
  

Název žadatele: 

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace/ Ústecký kraj 
  

Právní forma žadatele: 

Příspěvková organizace Ústeckého kraje 
  

  

Adresa žadatele: 
Obec: Most PSČ: 434 01 

Část obce: Most 
Ulice: Čs. armády čp.: 1360 č. or.:35 
Telefon/fax/e-mail: +420 476 442 111, info@muzeum-most.cz 
WWW; WWW.muzeummost.cz 
  

  

IČ: 00080730 DIČ: 
  

  Rodné číslo: 
  

  

Statutární zástupce: (u právnické osoby) 

  

  

Kontaktni osoba: 

  

    Popis hlavní činnosti žadatele: 
Ochrana sbírek muzejní povahy dle $ 10, ods. 6 zákona 122/2000 Sb., které vytrvale    



  

shromažďuje, uchovává, eviduje, zkoumá, zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti. 

  

Bankovní spojení: (příspěvkové organizace krajských úřadů uvedou číslo účtu svého 
zřizovatele, příspěvkové organizace obecních úřadů uvedou číslo účtu kraje, v jejichž obvodu 
leží příslušná obec)! 
  

  

  

Majitel účtu: Číslo účtu: 
Ústecký kraj 
Bankovní instituce: Směrový kód banky: 

  

5. Financování projektu (v Kč) 
  

Celkové náklady projektu: 
2.000.000 Kč 

  

  

Celková výše požadovaného příspěvku (částka musí být zaokrouhlena na celé tisíce): 
1.400.000 Kč 
  

  

Předpokládané zdroje financování projektu (v %): 
  

Příspěvek ze státního rozpočtu 70% 
  

Kofinancování žadatele 5% 
  

Dotace ze strukturálních fondů EU 
  

Dotace z krajských prostředků 25% 
  

Dotace z obecních prostředků 
  

Jiné zdroje 
    Příjmy vzniklé realizací projektu   
  

6. Písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených 
v této žádosti, jejích povinných přílohách, v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního 
rozpočtu a při plnění povinností z něho plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do 

1! Příspěvkové organizace krajů — v souladu s $ 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu 
Příspěvkové organizace obcí — v souladu s $ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejicích zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, se dotace poskytují 
prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce 

 



databáze poskytovatele příspěvku a se zveřejněním identifikačních údajů a výše příspěvku 
na internetových stránkách Ministerstva kultury. 
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7. Závčrečné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost 
a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách. 
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8. Seznam povinných příloh k žádosti 

Příloha č. 1 - Doklad osvědčujicí právní existenci žadatele 
Příloha č. 2 - Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu 
Příloha č. 3 - Doklad o zřízení bankovního účtu 
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního 
a zdravotního pojištění (tiskopis přiložený k žádosti) 
Příloha č. 5 - Popis projektu (tiskopis přiložený k žádosti) 
Příloha č. 6— Kopie udělené záštity (temat. okruh č.1) 
Příloha č. 7 — Kopie smlouvy o spolupráci se státní příspěvkovou organizací 
sbírkotvorného charakteru (temat. okruh č.1) 
Příloha č. 8 - Položkový rozpočet projektu s komentářem 
Příloha č. 9 — Libreto nebo ideový záměr 

Příloha č. 10 — Odborný garant projektu (tiskopis přiložený k žádosti) 

Príloha č. 11 — Plná moc vlastníka sbírky udělená správci sbírky (v případě, že žadatel 
není vlastníkem sbírky) 

Přílohy k žádosti musí být očíslovány a seřazeny podle předepsaného pořadí

  

          

podpis, razítko 

7. Závěrečné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost 
a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách. 

  

   

  

UP, Československé armády 1360 

434 01 Most, CZ © 
IČ: 00080730. tel: 476442 111 

podpis, razítko 

  

8. Seznam povinných příloh k žádosti 

Příloha č. 1 - Doklad osvédčujíci právní existenci žadatele 

Priloha č. 2 - Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu 
Příloha č, 3 - Doklad o zřízení bankovního účtu 
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního 
a zdravotního pojištění (tiskopis přiložený k žádosti) 
Příloha č. 5 - Popis projektu (tiskopis přiložený k žádosti) 
Příloha č. 6 — Kopie udělené záštity (temat. okruh č.1) 
Přiloha č. 7 — Kopie smlouvy o spolupráci se státní příspěvkovou organizací 
sbírkotvorného charakteru (temat. okruh č.1) 
Příloha č. 8 - Položkový rozpočet projektu s komentářem 
Příloha č. 9 — Libreto nebo ideový záměr 

Příloha č. 10 — Odborný garant projektu (tiskopis přiložený k žádosti) 
Příloha č. 11 — Plná moc vlastníka sbírky udělená správci sbírky (v případě, že žadatel 
není vlastníkem sbírky) 

Přílohy k žádosti musí být očíslovány a seřazeny podle předepsaného pořadí




