
 
DOTACE OD UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ 

Název podporované oblasti: DOTACE OD UVOLNĚNÝCH 
ZASTUPITELŮ 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty 

  

   

 
Dotace je zaměřena na činnost neziskového 
sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence 
kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání. 

Celkový objem finančních prostředků: 200.000,- Kč 

I. kolo 100.000,- Kč 

II. kolo 100.000,- Kč 

Maximální výše dotace: 3.000,- Kč 

Minimální výše dotace:  1. 000,- Kč 

Okruh způsobilých žadatelů: 

  

Fyzická osoba, fyzická osoby podnikající, právnická 
osoba na činnost vztahující se k účelu poskytované 
dotace. 

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo 
právnická osoba může v tomto programu žádat 
pouze jednou.  

Lokalizace projektů: 

  

Město Žďár nad Sázavou a podporované činnosti 
dle „Účelu, na který mohou být peněžní prostředky 
poskytnuty“ 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

  

- Uznatelné náklady: náklady spojené se zajištěním 
služeb dle „Účelu, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty“ 

- Neuznatelné náklady: mzdové prostředky, nákup 
investičního majetku 

Kritéria hodnocení: - Celkový přínos pro město Žďár nad Sázavou a pro 
občany města. 

- Organizační a odborné zabezpečení projektu. 

- Cíl projektu a přínos pro veřejnost. 

Časový harmonogram realizace projektu: duben 2015 -  prosinec 2015 

Lhůta pro podání žádosti: I. kolo od 22. 5.2015 do 30. 6. 2015 

II. kolo od 1. 9. 2015 do 1. 10. 2015   

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: I. kolo do 31. 7. 2015 

II. kolo do 31. 10. 2015. 

Platební podmínky: Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 



 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního 
převodu na účet příjemce nebo v hotovosti 

Podmínky pro poskytnutí dotace: Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
oblasti podpory na předepsaném formuláři a 
v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh). 
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání 
žádosti. 
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni 
ukončení podání žádosti. 

Seznam povinných příloh: 

  

  

 Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele: 

• Fyzická osoba nepředkládá 

• Fyzická osoba podnikající a právnická 
osoba kopii výpisu z příslušného veřejného 
rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání 
žádosti (v případě, že žadatel není 
v příslušných registrech zapsán nebo tento 
výpis neobsahuje všechny požadované 
údaje1), doloží jiný obdobný dokument 
dokládající jeho právní subjektivitu, např. 
zřizovací listina, stanovy s registrační 
doložkou,…). 

Kopie dokladu o oprávnění zastupovat za 
právnickou osobu. 

Kopie dokladu o existenci bankovního účtu na 
jméno žadatele. 

Podrobný položkový rozpočet projektu.  

Poznámka.:  

Poskytnutí dotace zavazuje příjemce předat městu Žďár nad Sázavou vyúčtování dotace po realizaci 
projektu, nejdéle však do 31. 12. 2015  
 

1) U žadatele, který je právnickou osobou, identifikaci: 

osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

osob s podílem v této právnické osobě 

osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a o výši tohoto podílu. 

  
Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-
uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/grantove-programy-fond-mesta-zdaru-nad-sazavou nebo jej 
lze vyzvednout na adrese: Město Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty nebo sekretariát 
místostarosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou. 

 

 

  

 

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/grantove-programy-fond-mesta-zdaru-nad-sazavou
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/grantove-programy-fond-mesta-zdaru-nad-sazavou


 
Způsob podání žádosti: 
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně 
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 
nad Sázavou nebo poštou v termínu I. kola od 22. 5. 2015 do 30. 6. 2015 a v termínu II. kola od 
1. 9. 2015 do 1. 10. 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotace od uvolněných zastupitelů“ 

K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty pro 
podání žádosti nebude přihlíženo. 
  
Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) odbor sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí 

Kontaktní osoba Iva Bublánová 

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 121, fax: 566 621 012,  
e-mail: iva.bublanova@zdarns.cz 

Garant oblasti (příslušný odbor) odbor sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí 

Kontaktní osoba Ilona Marková 

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 127, fax: 566 688 392,  
e-mail: ilona.markova@zdarns.cz 

 
Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům starosta nebo 
místostarosta. 

  
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude z 
hodnocení vyřazena.  
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. 
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné. 
Dotace od uvolněných zastupitelů nepředstavuje nárokový příspěvek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


