
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
 DNE: 28. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 860/2016/OS 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo se Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Ve veřejnoprávní smlouvě je nutné provést úpravu. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem a: 
- Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou, 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,  základní organizace Žďár nad Sázavou, 

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 sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 

 

 
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 



 
Název materiálu: Dodatek veřejnoprávní smlouvy 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  Dodatek k veřejnoprávní smlouvě 
  
Popis 
Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s., dříve Svaz 
důchodců ČR, 1. MO ZR (dále jen Svaz důchodců) zajišťuje provozu Klubu seniorů v budově Dolní 
1, Žďár nad Sázavou. Svaz důchodců získává každoročně od města finanční prostředky na služby 
spojené s užíváním prostorů Klubu seniorů s tím, že umožní v těchto prostorách zdarma působit 
ostatní spolky a kluby sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Prostory klubu seniorů 
jsou jednotlivými organizacemi hojně využívány.  
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,  základní organizace Žďár nad Sázavou (dále 
jen Svaz postižených civilizačními chorobami) sdružuje občany, kteří trpí civilizačními chorobami. 
Organizuje pro své členy program, který zohledňuje jejich omezení. 
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou na svém území podporuje spolkovou činnost. V souladu s tím uzavřelo 
se Svazem důchodců a Svazem postižených civilizačními chorobami veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace.  

Svaz důchodců zajišťuje provozu Klubu seniorů v budově Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Svaz 
důchodců získává každoročně od města finanční prostředky na služby spojené s užíváním 
prostorů Klubu seniorů s tím, že umožní v těchto prostorách zdarma působit ostatní spolky a kluby 
sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Prostory klubu seniorů jsou určeným 
organizacím a spolkům na základě podnájemní smlouvy poskytnuty k užívání. Spolky spolu se 
Svazem důchodců vytvořily Radu klubu, která využití prostorů Klubu seniorů koordinuje.  

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31. 03. 2016 schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem a Svazem důchodců o poskytnutí dotace ve výši 80 500 Kč. V článku VI. 
Vypořádání poskytnuté dotace je v odstavci č. 1 mimo jiné uvedeno, že vlastní prostředky 
v minimální výši 20% je příjemce dotace povinen doložit ….. Při poskytnutí individuální dotace se 
s finanční spoluúčastí za strany Svazu důchodců nepočítalo. Nedopatřením bylo ustanovení o 20% 
spoluúčasti ve smlouvě ponecháno, což bylo zjištěno při zpětné kontrole smluv. Doporučujeme 
proto uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který 
bude uzavřen mezi městem a Svazem důchodců v předloženém znění 

Rada města na svém zasedání dne 2. 5. 2016 schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem a Svazem postižených civilizačními chorobami o poskytnutí dotace ve výši 11 000 Kč. 
V článku IV. Účel dotace, jsou uvedeny celkové náklady projektu ve výši 33 400 Kč. Svaz 
postižených civilizačními chorobami měl v žádosti uvedeno 29 250 Kč. Při zpracování žádostí 
došlo k přepisu částky v tabulce. Tato chyba se potom opakovala ve všech materiálech. Toto bylo 
zjištěno při zpětné kontrole smluv. Svaz postižených civilizačními chorobami by tímto byl 
poškozen. Žádáme proto o schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě, kde bude uvedena 
správná částka. 

Návrh řešení:  Schválit předložený dodatek k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace.  
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení 
 
 
Stanoviska: Nejsou  
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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené 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, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
 
2. Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. 

Se sídlem Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou 1 
zastoupený předsedkyní pobočného spolku, paní Emilií Benešovou 
číslo bankovního účtu: 252748154/0300, ČSOB, a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČO: 75110571  
Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. je zapsaný u 
Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 48075 
(dále jen „příjemce dotace“) 

 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 02. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

 
Článek č. VI. Vypořádání poskytnuté dotace, odstavec 1.  Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí  dotace v původním znění: 
 
 

Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 
31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky 
v minimální výši 20% je příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních 
dokladů nebo seznamem faktur a předložením originálních prvotních účetních dokladů ke 
kontrole na sociálním odboru. Vyúčtování bude dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž 
formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  
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Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
 

Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 
31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury nebo seznamem 
faktur a předložením originálních prvotních účetních dokladů ke kontrole na sociálním odboru. 
Vyúčtování bude dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na 
www.zdarns.cz.  

 
 
 

 
II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne …. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží    

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou:  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:   

 

................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Emilie Benešová 
 starosta města předsedkyně pobočného spolku 
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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené 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, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
 
2. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Žďár nad Sázavou, 

Klub diabetiků 
Se sídlem Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou 1 
zastoupený předsedou, panem Ing. Bohumilem Veselským 
bankovní spojení: č.ú. 196669821/0300, Československá obchodní banka, a.s.  
IČO: 65760263  
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Žďár nad Sázavou je 
zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 47857 
(dále jen „příjemce dotace“) 

 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 05. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. IV. Účel dotace, odstavec 1.  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace 
v původním znění: 
 
 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy výhradně za 

účelem podpory celoroční činnosti klubu, zaměřené na vzdělávání, klubovou činnost a 
rehabilitační aktivity. Rekondiční pobyt pro osoby ohrožované diabetem, které jsou většinou 
postiženy i dalšími druhotnými chorobami. Cílem je seznámení účastníků se správnou 
životosprávou i rehabilitačními aktivitami s předpokladem k udržení, příp. zlepšení zdravotního 
a psychického stavu.  

    Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady činnosti jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 

dotace.  
b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat výši vlastního podílu na činnost v rozsahu min. 
30%. 

Celkové náklady činnosti 33 400 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 11 000 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 22 400 
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.  
Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy výhradně za 

účelem podpory celoroční činnosti klubu, zaměřené na vzdělávání, klubovou činnost a 
rehabilitační aktivity. Rekondiční pobyt pro osoby ohrožované diabetem, které jsou většinou 
postiženy i dalšími druhotnými chorobami. Cílem je seznámení účastníků se správnou 
životosprávou i rehabilitačními aktivitami s předpokladem k udržení, příp. zlepšení zdravotního 
a psychického stavu.  

    Pro účely této smlouvy se rozumí: 
c) Celkové náklady činnosti jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 

dotace.  
d) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat výši vlastního podílu na činnost v rozsahu min. 
30%. 

Celkové náklady činnosti 29 250 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 11 000 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 18 250 

  
 

 
 

 
II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne …. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Radou města Žďár nad Sázavou:  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:   

................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Bohumil Veselský 
 starosta města Žďár nad Sázavou předseda ZO SPCCH 
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