
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
 DNE: 14. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 867/2016/OS 

 

NÁZEV: 
 

Family a Senior Point  

 

ANOTACE: 
Ve městě je provozován Senior a Family Point, který poskytuje informace cílovým skupinám 
(rodiny s dětmi a senioři), poskytuje prostor pro setkání, zprostředkovává tematické besedy, 
kontakty na poskytovatele sociální, popř. zdravotní služby a na úřad práce. Důležité je především 
poskytování poradenství v sociální oblasti nebo ve zdravotní oblasti. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání ruší své usnesení č. 843/2016/OS, druhý bod ve znění: Rada města 
po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na období od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění. 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Family Pointu a 
Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v předloženém znění.  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point 
ve výši 318 000 Kč v rozpočtu města pro rok 2017. 

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 

 
 

 
 
Název materiálu: Family a Senior Point 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh:  1 Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění 

provozu Family Pointu a Senior Pointu  
 2 Návrh smlouvy o dílo 
 
Popis 
Posláním Senior a Family Pointu je poskytování informací cílovým skupinám (rodiny s dětmi a 
senioři), poskytnutí prostoru pro setkání, zprostředkování tematických besed, kontaktů na 
poskytovatele sociální, popř. zdravotní služby a na úřad práce. Důležité je především poradenství 
v sociální oblasti nebo ve zdravotní oblasti. Návštěvníkům slouží počítače s připojením na internet. 
U seniorů plní zejména úlohu informačního centra a klubovny, rodičům s dětmi pak zajišťuje 
zázemí pro kojení a přebalování a přípravu stravy pro děti. Dětem je zde k dispozici dětský koutek 
s různými aktivitami.  

Pointy také spolupracují s organizacemi sdružujícími seniory a s organizacemi, které pracují se 
seniory a s rodinami s dětmi. 

 
Geneze případu 
Zřízením Family Pointu a Senior Pointu se zabývala rada města na několika svých zasedáních.  

Na jednání RM č. 20 dne 29. 6. 2015, byl projednán materiál č. 280/2015/OS s návrhem na 
možnost zřízení a provozu Family Pointu a Senior Pointu s tímto usnesením: 

Rada města bere na vědomí informaci o možnostech zřízení a provozu Family Pointu a Senior 
Pointu ve Žďáře nad Sázavou. 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na provoz Family Pointu a 
Senior Pointu na Kraj Vysočina pro rok 2015 za předpokladu, že město sjedná zajištění těchto 
služeb ve výši Krajem Vysočina poskytnuté dotace a zmocňuje  místostarostu, pana Ing. Josefa 
Klementa, aby žádost o finanční podporu podepsal a dále jednal v této věci s Krajem Vysočina. 

Na jednání RM č. 22 dne 10. 8. 2015 byl projednán materiál č. 311/2015/OS s tímto usnesením: 

a) Rada města po projednání ruší usnesení č. 280/2015/OS ve věci zřízení Family a Senior Pointu. 
b) Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na provoz Family Pointu 
a Senior Pointu na Kraj Vysočina pro rok 2015 a rok 2016 a zmocňuje místostarostu, pana Ing. 
Josefa Klementa, aby žádost o finanční podporu podepsal a dále jednal v této věci s Krajem 
Vysočina. 
c) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na provozování  Family a Senior Pointu 
dle  upravených podmínek. 

Na jednání RM č. 24 dne 12. 9. 2015 byli schváleni členové hodnotící komise a na jednání RM č. 
26 dne 12. 10. 2015 Byl projednán materiál č. 394/2015/OS s tímto usnesením: 

Rada města bere na vědomí zápis z posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na provoz 
Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, který je přílohou materiálu. 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior 
Pointu mezi městem a Kolpingovým dílem České republiky z.s., v předloženém znění.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point 
ve výši 53 000 Kč rozpočtovou změnou z položky Prorodinná politika. 
 
V roce 2015 i v roce 2016 město na Kraj Vysočina podalo žádost o poskytnutí dotace na provoz 
Family Pointu a na zajištění provozu Senior Pointu. Kraj městu poskytl maximální možnou dotaci, 
tj. 15 tis./měs na každý point. Celkem město získalo 60 tis. Kč v roce 2015 a pro rok 2016 částku 
ve výši 360 tis. Kč. Předpokládáme, že Kraj Vysočina bude i nadále činnost Family Pointů a Senior 
Pointů ve městech podporovat. 
Na jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní č. 16 dne 12. 10. 2016 byla 
projednávána zpráva Kolpingova díla České republiky z.s. o činnosti Family a Senior Pointu ve 
Žďáře nad Sázavou od jeho otevření až po současnost. Je pravdou, že si lidé zpočátku na 
existenci pointů zvykali a že dnes služeb pointů využívají hojně. Členové komise k činnosti pointů 
diskutovali. Byli také ujištěni, že návštěvníci programů Rodinného centra Srdíčko a Family Pointu 
jsou evidování zvlášť a zcela samostatně. Většinou se jedná o různé osoby. V diskuzi byl provoz 
většinou podpořen. 
 

 



 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní přijala toto usnesení: 

Komise byla seznámena s činností Family a Senior pointů za období od listopadu 2015 do září 
2016. 

Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 

Pracovníci pointů svou roli zvládli velmi dobře a podařilo se jim činnost pointů hezky rozjet. Krajský 
úřad pravidelně pracovníky pointů zve na porady, kde je metodicky vede, dává jim zpětnou vazbu 
a zdůrazňuje dobrou praxi v činnosti pointů. Family a Seniot Point v našem městě je nejmladší a 
přesto jeho nápadů a provozních úspěchů dnes využívají pointy v jiných městech, které existují 
podstatně déle. My jsme u nich byli na zkušené před zahájením činnosti našich pointů. Pracovníky 
Krajského úřadu Kraje Vysočina je tedy činnost našich pointů hodnocena velmi dobře. 

Vzhledem k tomu, že se Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, při svém jednání v říjnu 
2016 nevyjádřila jednoznačně, zda doporučuje radě města, aby byl provoz Family a Senior Pointu 
zachován i nadále nebo aby byla činnost pointů na konci roku ukončena, byl tento bod předložen 
opakovaně na následujícím jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, aby schválila 
pro radu města jednoznačné stanovisko. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na svém zasedání č. 17 dne 9. 11. 2016 přijala 
toto usnesení: 

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální hodnotí činnost Family pointu a Senior pointu 
velmi dobře a děkuje zaměstnancům Kolpingova díla České republiky z.s. za dosavadní práci 
v pointech. 
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální v návaznosti na Usnesení minulé komise ve věci 
Family a Senior pointu, doporučuje radě města pokračovat v činnosti Family pointu a Senior pointu 
i v dalších letech.  

Hlasováni: pro: 10 zdržel se: 1, proti: 0 
Dne 14. 11. 2016 projednala tento materiál rada města a po projednání schválila toto usnesení. 
 
Rada města bere na vědomí zprávu Kolpingova díla České republiky z. s. o činnosti Family a 
Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, která je přílohou materiálu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na 
období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3 

Někteří členové rady mají za to, že služby podobné, které poskytuje Family Point, jsou zajištěny již 
v rodinných centrech a činností Family Pointu dochází k jejich dublování. Někteří členové rady měli 
obavy o to, že město nezíská finanční prostředky z Kraje Vysočina, jak tomu bylo doposud, a že 
provoz pointů bude závislý pouze na rozpočtu města. Dne 15. 11. 2016 jednal pan starosta a pan 
místostarosta s radním kraje pro oblast sociálních věcí panem Mgr. Fraňkem. Z tohoto jednání 
vyplynulo, že Kraj Vysočina chce pokračovat v podpoře prorodinných aktivit, včetně zajištění 
provozu Family Pointů a Senior Pointů. Vedení města rozhodlo, aby se zatím nepodnikaly žádné 
kroky s tím, že se materiál k vyhlášení výběrového řízení na provoz pointů předloží do následující 
rady města. Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo další jednání s panem Mgr. Fraňkem a zástupci 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří zopakovali vůli kraje podporovat provoz pointů na svém 
území v rozsahu letošního roku. 
Vzhledem k tomu, že bylo pozdrženo vyhlášení výběrového řízení na zajištění Family Pointu, 
doporučujeme zrušit výběrové řízení na Family Point a vyhlásit nové výběrové řízení na zajištění 
provozu obou pointů, a to buď samostatně každého zvlášť, nebo společně obou pointů, jak je tomu 
dnes. 
Je potřebné při vyhlášení výběrového řízení jmenovat i složení hodnotící komise. Doporučujeme 
jmenovat hodnotící komisi v tomto složení: 
Ing. J. K., předseda komise 
Mgr. L. Ř., členka komise 
Mgr. V. Š., člen komise 
Ing. I. V., členka komise 
Ing. P. K., člen komise 



 
Návrh řešení 
Vzít na vědomí doplňující informace o financování pointů ze strany Kraje Vysočina, zrušit usnesení 
z minulého jednání rady města a vyhlásit nové výběrové řízení na provoz Family a Senior Pointu 
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, které je v příloze 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou předloženy varianty 
 
Doporučení předkladatele 

Schválit předložený návrh usnesení 

 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČO 00295841, DIČ CZ00295841 
 

 
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění provozu 
Family Pointu a Senior Pointu a uzavření smlouvy o dílo dle § 27 zák. č. 134/2016 Sb. 

 
 
 
Předmět činnosti 
Zřízení a provozování Family Pointu a Senior Pointu na území města Žďáru nad Sázavou dle níže uvedené 
specifikace rozsahu činnosti. 
 
 
Požadovaný rozsah činnosti Family Pointu a Senior Pointu a jejich popis 
- předpokládaná provozní doba Po – Pá min. 6 hodin denně;   
- prostor pro posazení min. 10 osob; 
- zajištění WC a bezbariérového přístupu; 
- zajištění vlastních nebo pronajatých prostor pro Family a Senior Point s možností zahájení plného 

provozu od 1. 1. 2017 
 

Činnost Family Pointu  
- podávání informaci o službách a programech pro rodiny ve Žďáru nad Sázavou a okolí  
- zajištění prostoru pro nakrmení a přebalení dětí, včetně možnost ohřátí kojenecké stravy  
- zajištění dětského koutku s hračkami 
- poskytování bezplatného internetu pro veřejnost v Pointu (PC, WiFi) 
- pořádání akcí Family Pointu – besedy, přednášky, akce pro rodiny  
- zasílání zpráv (newsletteru) z Family Pointu s informacemi o aktuálním dění pro rodiny ve městě Žďáru 

nad Sázavou i v kraji Vysočina  
- poskytování informací o volnočasových aktivitách a kulturních akcích pro rodiny ve městě a okolí 
- PR komunikace, tvorba webových stránek, spravování facebookových stránek 
- zprostředkování rodinného, sociálního, psychologického nebo právního poradenství,  
- poskytování poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání 
- poskytování informací o službách projektu Rodinné pasy a registrace do tohoto projektu 
- zajištění průběžné spolupráce s organizacemi podporujícími rodiny a s poskytovateli sociálních služeb 

pro rodiny a děti 
- získávání a zpracovávání zpětné vazby od návštěvníků Family Pointu 
- poskytování informací o službách Family Pointu 
- spolupráce s ostatními Family Pointy v kraji Vysočina a dalších regionech ČR 
 
 
Činnost Senior Pointu 
- poskytování pomoci při komunikaci s úřady a institucemi  
- poskytování informací o sociálních a zdravotnických službách ve městě 
- poskytování informací o volnočasových aktivitách a kulturních akcích pro seniory ve městě a okolí 
- poskytování informací o službách projektu Senior pas a registrace do tohoto projektu 
- zprostředkování právního poradenství  
- poskytování bezplatného internetu pro veřejnost v Pointu (PC, WiFi) 
- zajištění klidného posezení v prostorách Senior Pointu  
- poskytování časopisů, popř. brožur se seniorskou tématikou  
- zajištění spolupráce s Klubem seniorů a organizacemi sdružující seniory 
- poskytování informací o službách Senior Pointu 
- spolupráce s Alzheimer poradnou Vysočina  
- získávání a zpracovávání zpětné vazby od návštěvníků Senior Pointu 
- pořádání akcí Senior Pointu – besedy, přednášky, akce pro rodiny 
- PR komunikace, spravování facebookových stránek 
- spolupráce s ostatními Senior Pointy v kraji Vysočina a dalších regionech ČR 
 
Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti  
- splnění podmínky kvalifikačních předpokladů dle zákona o sociálních službách, a to buď fyzickou 

osobou, organizací, popř. pracovníkem organizace, který bude za provoz Family Pointu a Senior Pointu 
zodpovídat je výhodou. 
 



Cena 
Uchazeč uvede návrh požadované měsíční výše dotace od města Žďáru nad Sázavou na provoz Family 
Pointu a Senior Pointu, a to buď samostatně pro provoz jednotlivého Pointu, nebo společného Family Pointu 
a Senior Pointu pro rok 2017. Dotace od Kraje Vysočina je max. 15 000 Kč/měs. na zajištění každého 
Pointu. 

Doba činnosti 
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Smlouvu je možné prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family 
a Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020. 
 
Výběr uchazeče 
Hodnotící komise bude posuzovat uchazeče na základě poskytnutých podkladů z nabídek. Hodnotící komise 
doporučí radě města pořadí uchazečů. 
 
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení /obsah přihlášky  
Identifikační údaje 
- Název, sídlo a ICO právnické osoby 
- Jméno, příjmení a titul uchazeče u fyzické osoby 
- Datum a místo narození u fyzické osoby 
- Státní příslušnost a místo trvalého pobytu u fyzické osoby 
- E-mailový kontakt 
- Datum a podpis zájemce 
- Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce u fyzické osoby 
 
Povinné přílohy k přihlášce 
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě uchazeče: 

a. Fyzická osoba nepředkládá 
b. 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 údaje, doloží jiný obdobný dokument 
dokládající jeho právní subjektivitu, např. zřizovací listinu, stanovy s registrační doložkou,…). 

2. Kopie dokladu o oprávnění jednat za právnickou osobu 
3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele 
4. Popis splnění podmínek uvedených v odstavci Požadovaný rozsah činnosti Family Pointu a Senior 

Pointu a jejich popis 
5. Informace o splnění podmínek kvalifikačních předpokladů dle zákona o sociálních službách 

 
Nepovinná příloha  
Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2015. 
 
Adresa a termín pro zasílání přihlášek   
Přihlášky lze podávat do pátku 16. 12. 2016 do14:30 hodin, v uzavřené obálce s označením NEOTEVÍRAT, 
s názvem „Výběrové řízení – „Family/Senior Point“ osobně nebo poštou na sekretariát starosty města, 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
 
Poznámka 
- Zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení výběrového řízení, a to až do doby podpisu smlouvy; 
- Případné informace podá vedoucí sociálního odboru ing. Petr Krábek, telefon 566 688 320, e-mail: 

petr.krabek@zdarns.cz. 
 
 
 
ve Žďáře nad Sázavou 
dne 29. 11. 2016   
 
 
 
 
 
 
……………………. 
Mgr. Zdeněk Navrátil  
   starosta města  
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Smlouva o dílo 

  
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 
  
OBJEDNATEL:   
MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 
591 01  Žďár nad Sázavou 
IČO:  00295841    DIČ: CZ00295841 
Telefon: 566 688 111    Fax: 566 621 012 
Bankovní spojení: č. ú.: 328 751/0100 
    
 
zastoupené starostou města, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem ve věcech smluvních a ing. 
Petrem Krábkem ve věcech technických 
a 
  
ZHOTOVITEL:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:       xxxxxxxxxx     
Telefon:           xxxxxxxxxx                                     Fax: xxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx   
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou dne xx.xx.xxxx, tuto smlouvu o dílo:   
 
 

2. Předmět plnění 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této 

smlouvy provést pro objednatele toto dílo: 
  

„Provoz Family Pointu a Senior Pintu ve Žďáře nad Sázavou“ 
 

2.2 Předmětem díla bude zajištění provozu Family Pointu a Senior Pintu v prostorách 4. 
Patra budovy Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou, Studentská 4, a to v tomto rozsahu:  
 

- provozní doba Po – Pá min. 6 hodin denně;   
- prostor pro posazení min. 10 osob; 
- zajištění WC a bezbariérového přístupu; 
- poskytování bezplatného internetu pro veřejnost v Pointu (PC, popř.  WiFi); 
- zajištění vlastních nebo pronajatých prostor pro Family a Senior Point s možností 

zahájení plného provozu od 1. 1. 2017; 
 
Pro činnost Family Pointu se zhotovitel zavazuje:  
- podávání informaci o službách a programech pro rodiny ve Žďáru nad Sázavou a okolí  
- zajištění prostoru pro nakrmení a přebalení dětí, včetně možnost ohřátí kojenecké stravy  
- zajištění dětského koutku s hračkami 
- poskytování bezplatného internetu pro veřejnost v Pointu (PC, WiFi) 
- pořádání akcí Family Pointu – besedy, přednášky, akce pro rodiny  
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- zasílání zpráv (newsletteru) z Family Pointu s informacemi o aktuálním dění pro rodiny ve 
městě Žďáru nad Sázavou i v kraji Vysočina  

- poskytování informací o volnočasových aktivitách a kulturních akcích pro rodiny ve městě 
a okolí 

- PR komunikace, tvorba webových stránek, spravování facebookových stránek 
- zprostředkování rodinného, sociálního, psychologického nebo právního poradenství,  
- poskytování poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání 
- poskytování informací o službách projektu Rodinné pasy a registrace do tohoto projektu 
- zajištění průběžné spolupráce s organizacemi podporujícími rodiny a s poskytovateli 

sociálních služeb pro rodiny a děti 
- získávání a zpracovávání zpětné vazby od návštěvníků Family Pointu 
- poskytování informací o službách Family Pointu 
- spolupráce s ostatními Family Pointy v kraji Vysočina a dalších regionech ČR 
 
Pro činnost Senior Pointu se zhotovitel zavazuje: 
- poskytování pomoci při komunikaci s úřady a institucemi  
- poskytování informací o sociálních a zdravotnických službách ve městě 
- poskytování informací o volnočasových aktivitách a kulturních akcích pro seniory ve 

městě a okolí 
- poskytování informací o službách projektu Senior pas a registrace do tohoto projektu 
- zprostředkování právního poradenství  
- poskytování bezplatného internetu pro veřejnost v Pointu (PC, WiFi) 
- zajištění klidného posezení v prostorách Senior Pointu  
- poskytování časopisů, popř. brožur se seniorskou tématikou  
- zajištění spolupráce s Klubem seniorů a organizacemi sdružující seniory 
- poskytování informací o službách Senior Pointu 
- spolupráce s Alzheimer poradnou Vysočina  
- získávání a zpracovávání zpětné vazby od návštěvníků Senior Pointu 
- pořádání akcí Senior Pointu – besedy, přednášky, akce pro rodiny 
- PR komunikace, spravování facebookových stránek 
- spolupráce s ostatními Senior Pointy v kraji Vysočina a dalších regionech ČR 

  
 
 

2.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a   
           odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této  
           smlouvy. Objednatel potvrzuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 

dohodnutou cenu. 
 
 

3. Doba plnění 
3.1 Doba plnění díla:  

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017. Smlouvu je možné prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family a 
Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020. 

 
 

4. Místo plnění 
4.1 Místem plnění je budova xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
 

5. Cena plnění 
5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli   

Smluvní cenu: 
cena včetně DPH xxx xxx Kč   

5.2  Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné 
k realizaci díla specifikovaného touto smlouvou.  
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6. Platební podmínky 
6.1  Cena díla bude zaplacena ve výši vždy 1/12 z celkové ceny díla vždy každý měsíc 

dopředu do 20. dne v měsíci. 
 
6.2 Průběžné vyúčtování díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli každý měsíc do 

10. dne v měsíci. Závěrečné vyúčtování dle soupisu provedených prací vystavené po 
předání díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli do 10. 1. 2018. 

6.3 Součástí průběžného vyúčtování budou dokumenty, prokazující realizované aktivity, 
zejména doklady o účasti, fotodokumentace z aktivit, stručný popis provedených 
aktivit, informace o realizované publicitě apod.  

 
 
 

7. Povinnosti zhotovitele:  
7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit publicitu díla a to zejména umístěním aktivního 

webového banneru se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ na svých 
internetových stránkách, když webový banner je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. Dále je zhotovitel povinen na výstupech předmětu díla nebo 
v jejich bezprostřední blízkosti uvést označení „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 
v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na shora uvedené www 
adrese Kraje Vysočina a prezentovat aktivity v dostupných médiích včetně uvedení 
faktu, že akce byla podpořena Krajem Vysočina.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o průběhu plnění díla při vyúčtování 
v termínech uvedených v bodě 6.1 průběžnou zprávou, která bude obsahovat:  

− stručný popis činnosti a uskutečněných akcí 
− doložení účasti na jednotlivých aktivitách 
− fotodokumentaci z uskutečněných aktivit 
− finanční vyúčtování činnosti 

 

8. Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, 

zakládající právo  k  odstoupení  od  smlouvy  bez  nároku  na  náhradu   škody   a 
ušlého zisku se považují tyto povinnosti: 

            - prodlení zhotovitele se započetím díla delším jak 3 dny 
 - porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. 7. této smlouvy 
8.2 Smluvní pokuty 

Při prodlení zhotovitele s předáním vyúčtování objednateli je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení až do předání a převzetí díla  
Při prodlení objednatele s úhradou faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

8.3. Dohodnuté smluvní pokuty nemají vliv na výši náhrady škody, která by objednateli 
vznikla z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem.  

 

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským   
            zákoníkem, zejména § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 
9.2. V  případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy bude neplatné, nemá tato   

skutečnost  vliv na platnost ostatních ujednání smlouvy. 
9.3 Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy.  
            Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupce obou 
smluvních stran.  

9.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční 
podpis. 

9.6. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Žďáru na svém zasedání dne xx. xx. 
xxxx. 

9.7. 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. 

 
9.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že je s touto  skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním 
svých údajů městem 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.  

 
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města 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. Zhotovitel 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. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto 
smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 

10.    Podpisy smluvních stran 
 

Ve Žďáře nad Sázavou       Ve Žďáře nad Sázavou  

dne            dne  
  

  
 
  
 
za zhotovitele                                                za objednatele             
xxxxxxxxxxxxxx      Mgr. Zdeněk Navrátil 
xxxxxxxxxxxxxxx       starosta města 

http://www.zdarns.cz/
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