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NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA. 

ANOTACE: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy,  mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA., 
předmětem které je poskytnutí individuální dotace na provoz expozice „Umění baroka“ ve výši 
400 000 Kč 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA.se sídlem Pod Kaštany 246/8, 
Praha 6 – Dejvice v předloženém znění.   
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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 
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Název materiálu: Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA.  
 

Počet stran:  2 
Počet příloh: 1 
 
Popis  
Zastupitelstvo města schválilo na rok 2015 dotaci na provoz Expozice „Umění baroka ze 
sbírek Národní galerie v Praze“ ve výši 400 000 Kč.  
Do 31. 3. 2015 provozovala tuto galerii akciová společnost Žďas a. s., Podpisem smlouvy  
o spolupráci mezi spolkem SE.S.TA. a Národní galerií v Praze ze dne 25. 5. 2015 se novým 
provozovatelem Expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ stal spolek 
SE.S.TA., proto je předložena k projednání a schválení veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace na provoz této galerie.  
 
Geneze případu  
Dotace na provoz Expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ je ze strany 
města schvalována v rozpočtu na daný kalendářní rok a poskytována do výše 400 tis. Kč od 
roku 2009, kdy byla galerie v zámku Kinských nově otevřena.   
 
Návrh řešení 
Schválení a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou  
a spolkem SE.S.TA.se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice v předloženém znění.   
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou uvedeny, materiál je zpracováván na základě zastupitelstvem města schváleného 
rozpočtu  
 
Doporučení předkladatele 
Doporučit zastupitelstvu města schválení a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA.se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice 
v předloženém znění   
 
Stanoviska  
Projednáno se spolkem SE.S:TA, dále s vedoucí odboru majetkoprávního s  

a vedením města.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KS/VPS/00300/2015 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou  
číslo bankovního účtu: 328751/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. "SE.S.TA" 

se sídlem Pod kaštany 246/8, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 
zastoupený výkonnou ředitelkou číslo bankovního účtu: Komerční banka, a.s.  
IČ: 26537516  
Spolek "SE.S.TA" je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského  soudu 
v Praze v oddílu L, vložka 11950 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě 
usnesení Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou č. 2, bod 3  ze dne 18. 12. 2014 poskytuje 
poskytovatel dotace příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, 
dotaci ve výši Dotace bude poskytnuta nejpozději do 21. 12. 2015.  

IV. Účel dotace a doba dosažení účelu dotace 
1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy výhradně za 

účelem podpory provozu Expozice barokního umění ze sbírek NG Praha a to v době od 
25. 5. 2015 do 31. 12. 2015.   

2. Z dotace může být hrazeno: náklady na provozní energie (elektrická energie, plyn, voda), 
pojištění exponátů, umístěných v Expozici baroka, náklady na úklid prostor, 
zabezpečovací služby (elektronické zabezpečení objektu a vystavených exponátů 
společností Patrol). 

3. Uznatelné náklady na realizaci účelu dotace jsou ty, které vznikly v Expozici barokního 
umění ze sbírek NG Praha od 25. 5. 2015 do 31. 12. 2015.  

 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace 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 
poskytovatele dotace součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, 
včetně finančních a účetních výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to  
i po ukončení platnosti této smlouvy. 



 
 

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

3. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti 
uvést fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace. Za porušení povinností 
příjemcem dotace dle tohoto odstavce není skutečnost, kdy příjemce dotace informuje 
sdělovací prostředky o podpoře za strany poskytovatele dotace, ale sdělovací prostředky 
tuto informaci dále nezveřejnění. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytnout vstupné zdarma do Muzea nové generace  
a průvodcovské služby v areálu Zámku Žďár pro oficiální delegace a návštěvy města 
Žďáru nad Sázavou. 

5.  Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu: 
a) logo města umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) na výstupech akce typu publikací, internetových stránek, plakátů či jiných nosičů uvede 

příjemce dotace vzkaz „Tento projekt podporuje město Žďár nad Sázavou“, 
c) verbální prezentace poskytovatele dotace v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce, 
d) oficiální písemné pozvání zástupců poskytovatele dotace, zajištění úvodního slova 

(zdravice) pro zástupce poskytovatele dotace, 
e) prezentace poskytovatele dotace moderátorem akce, 
f) viditelné a prominentní vyvěšení loga nebo znaku poskytovatele dotace v místech 

konání akce (reklamní poutač si příjemce vyzvedne na Městském úřadu, odboru 
školství). 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1.  Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 3. 2016 předložit poskytovateli dotace  
     vyúčtování dotace, které bude obsahovat závěrečnou zprávu o použití dotace s   
     doložením kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. 
2.  Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet  
     poskytovatele dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 
3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci  
    v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání     
    s poskytnutými finančními prostředky bude poskytovatel dotace postupovat v souladu se  
    zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  
    Příjemce dotace je povinen dotaci a s ní spojené náklady vést odděleně ve svém     
    účetnictví pod účelovým znakem 1214. 

VII. Zvláštní ustanovení 
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. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.       
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. 

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

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



 
 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace 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.  

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. 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. 

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

9. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém 
zasedání, konaném dne 17. 12. 2015, usnesením č. …… 

  

Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 ................................................... .................................................... 
  
 starosta města Žďár nad Sázavou ředitelka 

 
 

 

 

 

 

 



Zadost o poskytnuti dotace 

Zadatel: SE.S.TA, Pod kastany 246/8, 160 00 Praha 6, IC 26537516, DIC CZ26537516 

Pravni forma: spolek, spisova znacka L 11950 vedemi u Mestskeho soudu v Praze 

zastoupeny 

Kontaktni adresa: SE.S.TA, Zamek 8/8, 591 02 Zd'ar nad Sazavou 

Bankovni spojeni zadatele: 

Pozadovana castka dotace: 

Ucel dotace: Realizace a provozovani expozice Umeni Baroka ze sbirek Narodni galerie v Praze a 
Realizace a provozovani expozice Muzea nove generace (lnterpretacniho centra) 

Oduvodneni zadosti: V race 2005 byla v pl'izemi budovy Konventu b)rvaleho cisterciackeho klastera 
ve Zd'aru nad Sazavou realizovana stala expozice Zivot a dilo stavitele Jana Santiniho. Zamerem 
instalace dlouhodobe expozice Umeni baroka ze sbirek Narodni galerie v Prazeje navazani na dfivejsi 
spolupraci, ktera byla realizovana Narodni galerii v Praze a spolecnosti ZDAS, a.s., spocivajici 
v provozovani uceleneho navstevnickeho okruhu, ktery pi'edstavuje v novych souvislostech vyznamne 
spojeni baroknich umelcu, pusobicich v regionu zd'arskeho klastera a pi'itom majici pi'esah do celeho 
stredovekeho prostoru. Zadatel take od dubna 20 15 realizoval novou prohlidkovou trasu, Po stopaeh 
Santiniho, kteni cely koncept dale dopliiuje. 

V srpnu roku 2015 bylo otevi'eno Muzeum nove generace, Interpretacni centrum, siroke verejnosti. 
Jedna o unikatni expozici, ktera vznikla v budovach b)rvaleho Pivovaru, zachycujici dUlezita obdobi 
zd'arskeho klasteru a zamku (obdobi Cisterciackeho i'adu, obdobi Baroka a Zd'ar dnes). Koneept je 
zalozen na interpretaci, imersivnim prosti'edi a interaktivite. Jedna se o vyznamny projekt, ktery 
prispeje ke zv:Yseni povedomi a navstevnosti nejen regionu, ale eeleho kraje Vysocina. Je uzee 
propojen s celym arealem b)rvaleho klasteru a dnesniho zamku, navazuje najiz existujici expozice. 

Termin realizace projektu 

Datum zahajeni projektu: 25.5.2015 (oboustranny podpis smlouvy mezi spolkem SE.S.TA a Narodni 
galerii v Praze) 

Datum ukonceni projektu: 30.4.2020 (nap!anovane ukonceni die smlouvy mezi spolkem SE.S. TA 
a Narodni galerii v Praze) 

Datum zahajeni projektu: 1.8.2015 (otevfeni Muzea nove generace vefejnosti) 

Misto realizace projektu: Budova Konventu b)rvaleho cisterciaekeho klastera ve Zd'aru nad Sazavou 
na pozemku parcela c.5, vse zapsane v katastralnim uzemi Zamek Zd'ar, obec Zd'ar nad Sazavou, 
zapsano na LV c.601 v katastru nemovitosti CR. 

Budovy b)rvaleho Pivovaru byvaleho cisterciackeho klastera ve Zd'aru nad Sazavou, budova ••••• 
pozemku pare.- budovy bez c.p./c.e. na pozemku pare.- pozemku pare. c. - zastavena 
ploeha a nadvoi'i, pare. c. 57 zastavena ploeha a nadvoi'i. 



Identifikace pravnicke osoby 

1. ldentifikace osob zastupujicich pravnickou osobu s uvedenim pnivniho duvodu zastoupeni. 

Spolek SE.S.TA zastupuje v)'konna reditelka 
valne hromady ze dne 26. 11. 2013. 

coz dokladame kopii zapisu z pravidelne 

2. Identifikace osob s podilem v pnivnicke osobe (v zadateli). 

SEZNAM CLENU SPOLKU 

... a.,•.au v 8, 160 00 Praha 
. 1977, Sokolovka 57, 186 00 Praha 

3 1, 14 7 00 Praha 
357/1, 101 00 Praha 

400, 251 69 Velke Popovice 

3. Identifikace osob, v nichZ rna zadatel pfimy podil a ryse tohoto podilu. 

Spolek ,SE.S.TA"- nema pfimy podil v jinych osobach. 

Prohlasuji, ze vsechny uvedene udaje v teto zadostijsou pravdive a relevantni. 

Priloha: 

Zapis z valne hromady. 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 7.12.2015 

: 



PLNAMOC 

SE.S.TA, se sidlem/mistem podnikC:mf v Pod kastany 246/8, 160 00 Praha 6 Dejvice, 
vedena v registru Ministerstva vnitra CR pod cj.: VS/1-1/47536/01-R, (dale jen 
,Zmocnitel") 

zplnomocnuje 

PSC: 412 01 RC: 

k: 
- podani zadosti o poskytnutf dotace na Realizaci a provozovani expozice Umeni 
Baroka ze sbirek Narodni galerie v Praze a Realizaci a provozovani expozice Muzea 
nove generace (lnterpretacniho centra) 

I Zmocnenec neni opravnen ustanovit za sebe dalsiho zmocnence. 

V Praze, dne 7.12.2015 

Zmocnenec toto zmocneni prijfma. 

V Praze, dne 7.12.2015 

SE.S.TA 
polecnosti 



- -

Zapis z pravidelne valne hromady 

SE.S.TA 

Mfsto konani: SE.S.TA, Pod Kastany 8, Praha 6, 160 oo 
Den konanf: 26. 11. 2013, zacatek konanf: 15:00 hod. 

I. 

Kastany 8, Praha 6, 160 oo 
, adresa Sokolovska 57, Praha 8, 186 00 

31, Praha 4, 147 00 

rmska 357/1, Praha 10, 101 oo 
Seifertova 400, 251 69 Velke Popovice· 

Usnasen fschopnost 

Konstatuje se, ze valna hromada je v souladu s ust. XII. odst. 2 Stanov usnasenfschopna. 

II. 

Volba predsedy a zapisovatele 

Valna hromada urcila jednomyslne jako predsedajfci -

Ill. 

Schvalenf prograrnu 
Program jednanf: 

1/ Zprava o realizacfch v roce 2013 a planech pro rok 2014 

2f Zvolenf spravnf rady 

3/ Potvrzeni ve funkCi pro v}'konou reditelku SE.S.TA byl valnou hromadou jednomyslne 
schvalen. 

~~ 
_______ , 



Ad. 1- Realizace v roce 2013 a plany a financni zazemi pro rok 2014- clenove sdruzeni 

·byli seznameni s realizacemi v roce 2013 a znaji plany pro rok 2014. 

Ad. 2- Spn3vnf rada- Valna hromada jednomyslne zvolila cleny spravnf rada, a to: 

reditelka 

Ad. 3- Vykonna reditelka. Vykonou redite!kou zustava po jednomyslnem schvalenf valne 

hromady 

26. 11. 2013 




