
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 
 DNE: 30.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 459/2015/OS 

 

NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouvy - dotace 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity organizací, které pracují s občany města nebo se o 
ně starají. K poskytnuté dotaci se uzavírá veřejnoprávní smlouva. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem 
dotace: 
- REMEDIA PLUS, o.p.s. 
- Liga vozíčkářů Brno  
 
v předloženém znění. 
 
 
 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Sociální odbor 

Předkládá: 
Sociální odbor 

 
 

 
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Veřejnoprávní smlouvy - dotace 
Počet stran:  1 
Počet příloh:   veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
  
 
Popis 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem a příjemci, kterým byl 
finanční příspěvek schválen ze sponzoringu RM ještě před platností novely zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje sdružením a organizacím pracujícím v sociální oblasti finanční 
příspěvky na částečné pokrytí provozních nákladů jednotlivých sociálních služeb, které poskytují. 
Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, z příspěvků krajů, od 
sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů může 
pokrýt město Žďár nad Sázavou.  

V letošním roce nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., který se mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a dalších zákonů, 
který přinesl mnoho změn. 

Místo uzavírání smluv o poskytnutí příspěvku jsou dnes uzavírány veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace z rozpočtu města. Veřejnoprávní smlouvy s poskytnutou dotací vyšší než 50 tis. 
Kč schvaluje zastupitelstvo města, nižší částky poskytnuté dotace rada města. Rada města na 
svém zasedání dne 26.1.2015 schválila poskytnutí finančního příspěvku organizacím, ke kterým je 
dnes předkládána ke schválení veřejnoprávní smlouva. 
Jedná se o schválení smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemci:  

REMEDIA PLUS, o.p.s. a Liga vozíčkářů Brno  

Každá z těchto organizací poskytuje sociální službu občanům města. Konkrétní činnosti jsou 
uvedeny v jednotlivých smlouvách v článku č. I. Předmět smlouvy.   
 
 
Návrh řešení:  Schválit předložené smlouvy o poskytnutí dotace  
 
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 
které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem dotace: 
REMEDIA PLUS, o.p.s. a Liga vozíčkářů Brno v předloženém znění. 
 
 
Stanoviska: Nejsou 

 
 
 
 
 
 
 
 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou 

číslo: ……… 
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších právních předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Poskytovatelem dotace: Městem Žďár nad Sázavou 

se sídlem: Žižkova 227/1 

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 

IČ: 295841 

bankovní spojení: 328 751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 
 

Příjemcem dotace:  REMEDIA PLUS, o.p.s. 
se sídlem:  U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 

spolek zastoupený ředitelkou, paní Bc. Jarmilou Pěčkovou 

IČ: 26276925 

bankovní spojení: 158478215/0600 vedený u GE Money Bank Břeclav 

společnost zapsaná v krajském OR vedeném v Brně, oddíl O, vložka 
192  

(dále jen „příjemce“) 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích 

II. až III. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč, slovy deset 
tisíc.  

2.2 Příjemce dotace využije poskytnutou dotaci výhradně za účelem zajištění péče  
, občance města Žďáru nad Sázavou v domově se zvláštním režimem, který 

příjemce provozuje. 
(dále jen projekt). 

2.3 Projekt bude ukončen 31.12.2015 
 

III.  
Splatnost peněžních prostředků  

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku II. na 
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 20.12.2015 

3.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2015 do 
31.12.2015 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny 
nejpozději do 31.12.2015. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího 
kalendářního roku.  

3.3 Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s předmětem poskytnutí 
dotace dle čl. II. této smlouvy. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci 
neuhrazeny splatné závazky vůči městu. Dotace musí být použita hospodárně.  



3.4 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce 
nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

IV. 
Podmínky poskytnutí dotace 

 
4.1 Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce města) je oprávněn v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad 
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, 
poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na vyžádání 
veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních výkazů vztahujících se k předmětu 
plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této smlouvy. 

4.2 Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v čl. II. 
této smlouvy. 

4.3 Příjemce dotace je oprávněn použít znak města Žďáru nad Sázavou za účelem 
prezentace poskytovatele dotace v rámci podpořené činnosti v souladu s § 34a, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  

4.4 Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti 
uvést fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

4.5 Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu  
 

a) logo poskytovatele dotace umístěné na – plakátech, programech, informačních 
materiálech souvisejících s podpořenou činností, 

b) na výstupech činnosti typu publikací, internetových stránek, plakátů, výročních zpráv či 
jiných nosičů uvede Příjemce vzkaz „Tuto činnost podporuje město Žďár nad Sázavou“ 

c) verbální prezentace poskytovatele dotace v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti činnosti příjemce, 

d) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s podpořenou činností. 

  
V.  

Vypořádání poskytnuté dotace 
 

5.1 Vyúčtování dotace předloží příjemce vedoucímu sociálního odboru MěU Žďár nad 
Sázavou do 31.1.2016. 

5.2 Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujících uhrazení nákladů na 
projekt uvedenou v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných 
daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury).  

5.3 Nepoužitou dotaci je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 31.3.2016. 

5.4 Každé neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako 
dotace je porušením rozpočtové kázně.  

5.5 Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace zprávu o jeho činnosti za rok 
2015, a to nejpozději do 31.3.2016. 

 
 

VI.  
Zvláštní ustanovení 

 
6.1 V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny 

příjemce dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
budou splněny. 

 

http://www.zdarns.cz/


VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.       
7.2 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek 
nebo poštou do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních 
rukou je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručenou. 

7.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk 
obdrží poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

7.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města příjemce dotace výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů poskytovatelem 
dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.6 Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to 
pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace 
a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků 
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.7 Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může 
být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato 
smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle 
své pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 30. 11. 2015, usnesení č. 459 /2015/OS 
 

V ……………….. dne………….......    V……………………… dne……… 

            
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
 
 
 
 ................................................... .................................................... 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Bc. Jarmila Pěčková 
starosta města Žďáru nad Sázavou ředitelka společnosti REMEDIA PLUS  

 
 
 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou 

číslo: ……… 
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších právních předpisů 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Poskytovatelem dotace: Městem Žďár nad Sázavou 

se sídlem: Žižkova 227/1 

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 

IČ: 295841 

bankovní spojení: 328 751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 
 

Příjemcem dotace:  Liga vozíčkářů 

se sídlem:  Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno 

spolek zastoupený ředitelem panem Zdeňkem Škaroupkou 

IČO: 004 99 412 

bankovní spojení: KB, a.s.  

č. účtu: 43-4625040297/0100  

společnost je registrována pod č. j. VS /1-1/50 372/02-2 

zapsaný u KS v Brně, oddíl L, vložka 172 

(dále jen „příjemce“) 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
2.4 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích 

II. až III. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč, slovy pět tisíc.  
2.5 Příjemce dotace využije poskytnutou dotaci výhradně za účelem zajištění činnosti sociální 

rehabilitace Ligy vozíčkářů, pracoviště Velké Meziříčí. 
(dále jen projekt). 

2.6 Projekt bude ukončen 31.12.2015 
 

III.  
Splatnost peněžních prostředků  

9.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku II. na 
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 20.12.2015 

9.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2015 do 
31.12.2015 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny 
nejpozději do 31.12.2015. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího 
kalendářního roku.  



9.3 Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s předmětem poskytnutí 
dotace dle čl. II. této smlouvy. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci 
neuhrazeny splatné závazky vůči městu. Dotace musí být použita hospodárně.  

9.4 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce 
nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

IV. 
Podmínky poskytnutí dotace 

 
10.1 Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce města) je oprávněn v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad 
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, 
poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na vyžádání 
veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních výkazů vztahujících se k předmětu 
plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této smlouvy. 

10.2 Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený 
v čl. II. této smlouvy. 

10.3 Příjemce dotace je oprávněn použít znak města Žďáru nad Sázavou za účelem 
prezentace poskytovatele dotace v rámci podpořené činnosti v souladu s § 34a, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  

10.4 Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své 
činnosti uvést fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

10.5 Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím 
rozsahu  
 

e) logo poskytovatele dotace umístěné na – plakátech, programech, informačních 
materiálech souvisejících s podpořenou činností, 

f) na výstupech činnosti typu publikací, internetových stránek, plakátů, výročních zpráv či 
jiných nosičů uvede Příjemce vzkaz „Tuto činnost podporuje město Žďár nad Sázavou“ 

g) verbální prezentace poskytovatele dotace v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti činnosti příjemce, 

h) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s podpořenou činností. 

  
V.  

Vypořádání poskytnuté dotace 
 

11.1 Vyúčtování dotace předloží příjemce vedoucímu sociálního odboru MěU Žďár nad 
Sázavou do 31.1.2016. 

11.2 Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujících uhrazení nákladů 
na projekt uvedenou v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných 
daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury).  

11.3 Nepoužitou dotaci je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 31.3.2016. 

11.4 Každé neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně.  

11.5 Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace zprávu o jeho činnosti za 
rok 2015, a to nejpozději do 31.3.2016. 

 
VI.  

Zvláštní ustanovení 
 

12.1 V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny 
příjemce dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
budou splněny. 
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VII.  
Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.       
13.2 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových 
schránek nebo poštou do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí 
jako nedoručenou. 

13.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden 
výtisk obdrží poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

13.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

13.6 Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho 
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech 
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů 
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je 
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7 Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. 
může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna 
tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji 
dle své pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 30. 11. 2015, usnesení č. 459 /2015/OS 
 

 

V ……………….. dne………….......    V……………………… dne……… 

            
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
 
 
 
 ................................................... .................................................... 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Zdeněk Škaroupka 
starosta města Žďáru nad Sázavou ředitel spolku Liga vozíčkářů  
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