
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 51 

 DNE: 17. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 814/2016/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Vyhlášení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017   

 

ANOTACE: 
Vyhlášení dotačního programu města Žďáru nad Sázavou pro rok 2017 za účelem prezentace 

města Žďáru nad Sázavou v zahraničí pro žďárské kulturní a volnočasové organizace se 

zvláštním zaměřením na děti a mládež.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního 
programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 v objemu 120 000 Kč 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: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 



 
 

 
Vyhlášení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017   
 
Počet stran:  9 
Počet příloh:  dotační program   
 
Popis 
Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo 
k zásadní změně pravidel při poskytování příspěvků. Již se nejedná o příspěvky, ale 
o dotace z rozpočtu města. Jedná se o individuální dotace a programové dotace 
(dříve granty a další programy). Novela zákona je účinná od data 20. 2. 2015 a je 
nutné na tuto změnu zareagovat.  
Dle platné novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů musí být všechny finanční prostředky vyplacené z rozpočtu města 
poskytnuty formou dotačních programů nebo výjimečně individuální dotací.  
Zastupitelstvo města schválilo 14. 5. 2015 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou (dále jen „Zásady“), na základě kterých budou dotační 
programy vyhlášeny.     
Dotační programy mají zákonem stanovené náležitosti, které musí každý vyhlášený 
dotační program obsahovat a dále jsou v těchto programech uvedeny podmínky 
poskytnutí dotace.  
Žádost o dotaci má minimální, zákonem stanovený obsah a z tohoto důvodu byl 
vytvořen formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou 
v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. Tento formulář je uveden vždy v příloze za dotačním programem. 
Příspěvkové organizace nemohou být žadateli o dotaci v rámci vyhlašovaného 
programu, neboť nemohou s městem uzavírat veřejnoprávní smlouvu.  
Po schválení dotace bude s příjemcem uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí 
být od července 2016 zveřejněna na úřední desce při poskytnutí dotace nad  
50 tis. Kč.  
Poskytovatel dotace – tedy město musí zveřejňovat nejméně na dobu 30 dnů před 
podáním lhůty pro podání žádosti programy podpory, které vyhlašuje, aby zájemci 
mohli podávat své žádosti o dotaci. Vyhlášená programová dotace musí být 
zveřejněna nejméně na dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  
 
Radě města je předloženo k projednání a k doporučení zastupitelstvu města 
vyhlášení  dotačního programu pro rok 2017 Prezentace Žďáru nad Sázavou 
v zahraničí 2017 v objemu 120 tis. Kč    
Vyhlášení tohoto dotačního programu doporučuje Komise pro mezinárodní  
a regionální spolupráci, která návrh projednala na svém zasedání 5. 10. 2016.  
Komise diskutovala jednotlivé body výzvy a žádosti zamýšleného dotačního 
programu „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017“, který by 
prioritně sloužil ke spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských  
a mládežnických kulturních a volnočasových žďárských spolků v zahraničí. Přítomní 
členové doporučili stanovit max. výši dotace 25 tis. Kč a min. podíl příjemce dotace 
na 40 % celkových nákladů projektu. Komise se shodla na specifických hodnotících 
kritériích, na základě kterých by byly žádosti hodnoceny. Jsou jimi: počet akcí 



 
 

prezentujících město v zahraničí, počet účastníků prezentujících město v zahraničí, 
způsob prezentace města v zahraničí, návaznost na dlouholetou spolupráci se 
subjektem v zahraničí, nekomerční charakter akce a zkušenosti s realizací 
obdobných projektů. 
 
Přijaté usnesení komise: 
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města 
vyhlásit dotační program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 
2017“ ve výši 120 tis. Kč v předloženém znění. 
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

 
Termín podání žádosti, uzávěrky a termín rozhodnutí o žádosti: 
        

DP Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017: 

lhůta pro podání žádosti    od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017  

lhůta pro rozhodnutí o žádosti do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti.  

  

Geneze případu 
Dotační program nebyl v této podobě vyhlašován.    
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení 
dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 v objemu 
120 000 Kč v předloženém znění.  
 
Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení 
dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 v objemu 
120 000 Kč v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno s místostarostou města a v Komisi pro mezinárodní a regionální 
spolupráci.  
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: 
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 
2017 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na podporu rozvoje aktivit 
volného času žďárských kulturních a volnočasových 
organizací při prezentaci města v zahraničí se 
zvláštním zaměřením na děti a mládež. 

Celkový objem finančních prostředků: 120 000 Kč 

Maximální výše dotace:   25 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby (například spolky – dříve občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží) 

Příjemci podpory nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: 
Dotace bude poskytnuta pouze kulturním a 
volnočasovým organizacím se sídlem ve Žďáře nad 
Sázavou, a to na zahraniční cesty prezentující město. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
- cizojazyčné tiskové materiály 
- náklady spojené s dopravou 
- ubytování 
- stravování 
Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele včetně dohod 
- investiční náklady 
- dary 
- nákup materiálu, oblečení 
- nákup výpočetní techniky 
- náklady spojené s tvorbou projektu, projektová 

dokumentace a studie zadané jiným subjektům. 

Základní hodnotící kritéria: 

a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh 
b) všechny přílohy musí splňovat formální 

náležitosti, vyžadované dotačním titulem 
c) žádost musí být podepsána statutárním 

zástupcem  
d) prokázání právní subjektivity žadatele 
e) přínos pro prezentaci města 
f) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 

programem 
g) řádně odůvodněný rozpočet projektu 

Specifická hodnotící kritéria: 
a) počet akcí prezentujících město v zahraničí 
b) počet účastníků prezentujících město v zahraničí 
c) způsob prezentace města v zahraničí  
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d) návaznost na dlouholetou spolupráci se 
subjektem v zahraničí 

e) nekomerční charakter akce 

f) zkušenosti s realizací obdobných projektů 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2017 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního 
převodu na účet příjemce.  

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. 

V rámci dotačního programu může žadatel získat 
podporu pouze jednoho projektu. 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit 
2. Rámcový harmonogram realizace 
3. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů 

a příjmů projektu s rozdělením na vlastní zdroje, 
sponzorské zdroje a podporu z dotačního 
programu. 

4. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců 
k datu podání žádosti – neověřená kopie 

5. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie 

 
Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají osobně 
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 
nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum poštovního 
razítka).  

http://www.zdarns.cz/
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Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program PREZENTACE ŽĎÁRU 
NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017 Neotvírat!“ 

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 školství, kultury a sportu, Mgr. Blanka Lučková 

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 134, 

 

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 

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 z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 



 

 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 
V ZAHRANIČÍ 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění 
 

Název žadatele:  

Sídlo žadatele:  

Identifikace osob zastupující 
právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení: 

 

Identifikace osob s podílem 
v této právnické osobě a o výši 
tohoto podílu: 

 

Identifikace osob, v nichž má 
přímý podíl, a o výši tohoto 
podílu: 

 

IČO:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

 

Požadovaná částka: Kč % 

Finanční prostředky žadatele: Kč % 

Celkový rozpočet projektu: Kč 100 % 

 

Účel použití požadované  
dotace: 

 

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 

 

 

Odůvodnění žádosti:  

 

Počet vlastních účastníků dle 
věkových kategorií: 

do 18 let: 

18 – 26 let: 

26 – 60 let: 

nad 60 let: 

Historie reprezentace města 
v zahraničí (místo, název akce): 

 

Způsob prezentace města na 
akci, které se žádost týká: 

 

 



 

 

Návaznost na dlouholetou 
spolupráci se subjektem 
v zahraničí: 

 

Nekomerční charakter akce:  

Seznam příloh žádosti:  

 

Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

Razítko a podpis žadatele, popř. 
osoby zastupující žadatele: 

 

 

Žádost byla projednána dne:  

Městem byla schválena dotace 
ve výši: 

 

Uvedení důvodu nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace: 

 

 



 
 

 

 

Zápis z 8. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci 
dne 5. 10. 2016 

Přítomni: O. K., M. K., M. Š., Z. V. 

Dále přítomni: V. K. 

Omluveni: V. F., R. V., D. Z. 

1. Program jednání komise 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 10. 2016. 

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

 
2. Dotační program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017“ 
Komise diskutovala jednotlivé body výzvy a žádosti zamýšleného dotačního programu 
„PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017“, který by prioritně sloužil ke 
spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a 
volnočasových žďárských spolků v zahraničí. Přítomní členové doporučili stanovit max. výši 
dotaci 25 tis. Kč a min. podíl příjemce dotace na 40 % celkových nákladů projektu. Komise se 
shodla na specifických hodnotících kritériích, na základě kterých by byly žádosti hodnoceny. 
Jsou jimi: počet akcí prezentujících město v zahraničí, počet účastníků prezentujících město 
v zahraničí, způsob prezentace města v zahraničí, návaznost na dlouholetou spolupráci se 
subjektem v zahraničí, nekomerční charakter akce a zkušenosti s realizací obdobných 
projektů. 

Usnesení 

Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit 
dotační program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017“ ve výši 120 tis. 
Kč v předloženém znění. 
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

 

Příští jednání komise proběhne středu 30. 11. 2016 v 16 h v zasedací místnosti v krčku. 

Zapsal: V. K. 

Dne: 5. 10. 2016 

Předseda komise:  
 




