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NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí dotace 
 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné tím, že podporuje 
činnost rodinných center. Z toho důvodu žádá o finanční podporu z Fondu Vysočiny Kraje 
Vysočina. Projekty jsou podávány od roku 2013. I v letošním roce byla podána žádost o finanční 
podporu z Fondu Vysočina. Město získalo dotaci. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci akce „Podpora prorodinné 
politiky Města Žďáru nad Sázavou 2017“ v předloženém znění a pověřuje místostarostu města 
podpisem smlouvy. 

  

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 

 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou podporuje dlouhodobě činnost rodinných center. Ve městě působí dvě 
rodinná centra. Kopretina – centrum pro rodinu s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Tato centra na 
základě smlouvy pro město smluvně zajišťovala a zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi a aktivity 
zaměřené na mezigenerační soužití. Město v letošním roce podalo žádost o poskytnutí dotace 
v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny 
Kraje Vysočina. Městu byla poskytnuta finanční dotace ve výši 100 tis. Kč na projekt „Podpora 
prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou 2017“.  
Nyní je radě města předkládána smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantového 
programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“, který navazuje na oblast 
práce s rodinami s dětmi v roce 2016. Zpracovaný projekt města pro rok 2017, byl podpořen dotací 
ve výši 50% předpokládaných nákladů v roce 2017. 
 
 
Geneze případu 
Rada města Žďáru nad Sázavou na svém jednání č. 50 dne 3. 10. 2016 schválila podání žádosti o 
finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ 
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Žádost města byla podpořena částkou ve výši 100 tis. Kč, Fond 
Vysočina poslal smlouvu o poskytnutí dotace, která je přílohou materiálu a je radě města 
předložena ke schválení. 
Ze smlouvy vyplývá, že čerpání dotace je možné do 31. 12. 2017, a že závěrečná zpráva musí být 
doručena na Kraj Vysočina nejpozději 31. 1. 2018. Dotace bude poté městu poskytnuta 
jednorázově, a to v roce 2018 po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování. 
V rozpočtu města je schválena finanční částka ve výši 200 tis. Kč na položce Prorodinná politika. 
Město v roce 2017 vyhlásí výběrové řízení na zajištění aktivit obsažených v žádosti města do 
Fondu Vysočina a na základě vyhodnocení bude uzavřena Smlouva o dílo.  
 
Smlouva o poskytnutí dotace je příloze materiálu. 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
nejsou 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
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