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NÁZEV: 
 

Dotace od uvolněných zastupitelů 

 

ANOTACE: 
 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace od uvolněných zastupitelů – 2017. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli z dotačního programu Dotace 
od uvolněných zastupitelů v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města uzavřením 
této smlouvy s jednotlivými žadateli, uvedenými v tabulce č. 2. 
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Počet stran:     1 
 
Počet příloh:    1. vzor veřejnoprávní smlouvy 
     2. tabulka vyhodnocení 
     3. výzva 
 
 
Popis 
 
Rada města na svém zasedání dne 16.01.2017 vyhlásila dotační program „Poskytování dotací 
od uvolněných zastupitelů“. Jedná se o vyhlášený program – poprvé v roce 2015. 
 
K 31.03.2017 jsme obdrželi celkem 14 žádostí. Dne 13.04. 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef 
Klement a paní Radka Remarová otevřeli zalepené obálky s jednotlivými žádostmi a posoudili 
administrativní správnost a splnění základních podmínek pro podání projektu. 
 
 
 
 
Geneze případu 
 

• Rada města č. 58    17. Usn. 905/2017/MST 
Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé 
 
Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Rada města v předloženém znění. 
Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Uvolnění zastupitelé v předloženém 
znění. 
 

 
 
Návrh řešení 

• schválit návrh usnesení 

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou navrženy varianty 
 

 
Doporučení předkladatele 

• schválit vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a jednotlivými 
žadateli o poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“,      
v předloženém znění a pověřit starostu uzavřením této smlouvy s jednotlivými žadateli. 

 
 
Stanoviska  

• nejsou 

 



«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEREJNOPRAVNiSMLOUVA 
uzavi'ena die ust. § 1 Oa a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech 

uzemnich rozpoctu, v platnem zneni 

I. Smluvni strany 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 

a 

se sidlem Zizkova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene starostou panem Mgr. Zdenkem Navratilem 
cislo bankovnfho uctu: 328751/0100, Komercni banka a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou 
I CO: 00295841, DIG: CZ00295841 
Mesto Zd'ar nad Sazavou je zapsano v registru ekonomickych subjektu pod c.j. 503/2004 
(dale jen , poskytovatel dotace") 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupeny «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovni spojeni: c.u. «subjekt_banka_ucet_nositel»l«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev _nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel » 
«subjekt_lcoRc» «subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsany u Krajskeho soudu v Brne pod spis. zn. 
«SU bjekt_rejstrik _ soud» 
(dale jen ,pi'ijemce dotace") 

II. Ovodni ustanoveni 
V souladu se zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctov"Ych pravidlech uzemnich rozpoctu, 
v platnem zneni , zakonem c. 128/2000 Sb., o obcich, v platnem znemi, ana zaklade usneseni 
«pripad_nazev_organ» Zd'aru nad Sazavou c. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace pi'ijemci dotace nize uvedenou 
dotaci. 
Pi'ijemce dotaci za podminek stanovenych v tete smlouve pi'ijima a zavazuje se, ze bude 
«smlouva_predmet_smlouvy» realizovat svym jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu 
s pravnimi pi'edpisy a podminkami tete smlouvy. 

Ill. Vyse dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje pi'ijemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedeny ucet, dotaci 
ve vysi «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kc do 15 dnu po podpisu tete smlouvy. Pi'ijemce 
dotace se zavazuje, ze do celkovych nakladu na akci nebudou zahrnuty naklady na vlastni 
dane. Vsechny naklady musi bYt kalkulovany bez dane z pi'idane hodnoty v pi'ipade, kdy 
pi'ijemce dotace je jejim platcem. 

IV. Ocel dotace 

1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Cl. II. a Cl. Ill. tete smlouvy vyhradne za 
ucelem podpory «Smlouva_predmet_smlouVy», dale jen ,akce". 

2. Dotace je vei'ejnou financni podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole 
ve vei'ejne sprave a o zmene nekter"fch zakonu (zakon o financni kontrole), ve zneni 
pozdejsich pi'edpisu, a vztahujf se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 



V. Podminky poskytnuti dotace 

1. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen v souladu se zakonem c. 320/2001 Sb. , o 
financnf kontrole ve verejne sprave vykonavat kontrolu nad nakladanfm s poskytnutou dotacf, 
pi'icemz pi'fjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpet, poskytnout zastupci poskytovatele 
dotace soucinnost, jakoz i poskytovat na vy:Zadanf veskerou dokumentaci, vcetne financnfch 
a ucetnfch vykazu vztahuj fcfch se k pi'edmetu plnenf teto smlouvy, a to i po ukoncenf 
platnosti teto smlouvy. 

2. Pi'fjemce dotace je povinen pouzft poskytnutou dotaci vyhradne pro ucel stanoveny v Cl. IV. 
teto smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozdeji do 31 .12.2017. 

3. Uznatelne naklady na realizaci jsou ty, ktere vznikly a byly uhrazeny v prubehu roku 
«Smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelne naklady jsou «Smlouva_ucel_smlouvy». 

4. Pi'fjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznamit do 15 dnu zahajenf insolvencnfho 
rfzenf, vstup pravnicke osoby do likvidace, zmenu statutarnfho organu nebo jeho elena, 
zmemu nazvu, bankovnfho spojenf, sidla ci adresy, jakoz i jine zmeny, ktere mohou 
podstatne ovl ivnit zpusob jeho hospodai'enf a napln jeho aktivit ve vztahu k poskytnute 
dotaci. 

5. Pi'fjemce dotace je opravnen pouzft znak mesta za ucelem prezentace poskytovatele dotace 
v ramci «smlouva_predmet_smlouvy» v souladu s § 34a, odst. 3 zakona c. 128/2000 Sb., o 
obcfch. 

6. Pi'fjemce dotace je povinen v pi'fpade informovanf sdelovacfch prosti'edku o sve cinnosti 
uvest fakt, ze cinnost je podporovana poskytovatelem dotace. 

7. Pi'fjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v nasledujfcfm rozsahu (die 
moznosti- na zvazenf) 
a) na vystupech akce typu plakatu, pozvanek, programu, publikaci, webovych stranek nebo 

jinych nosicu uvede pi'ijemce dotace ,sponzorsky vzkaz" poskytovatele dotace, kterY je ke 
stazeni na yvww.zdarns.cZJmestsky-urad/dotacni-programy 

b) oficialni pozvan: zastupcu poskytovatele dotace, zajisteni uvodnfho slova (zdravice) pro 
zastupce poskytovatele dotace, 

c) umfsteni aktivniho odkazu www.zdarns.cz na webovych strankach souvisejicfch 
s konanfm akce, 

d) viditelne a prominentnf vyvesenf loga nebo znaku poskytovatele dotace v mfstech konanf 
akce (reklamnf poutac si pi'fjemce vyzvedne na Mestskem ui'adu, odboru skolstvi). 

e) zaslat se 14 dennfm pi'edstihem informaci o nazvu, termfnu, casu a mfste konanf akce na 
vaclav.kostal@zdarns.cz pro jejich zverejnf na internetovych strankach mesta. 

VI. Vyporadani poskytnute dotace 

1. Pi'fjemce dotace je povinen dorucit poskytovateli dotace vyuctovanf pouzitf dotace nejpozdeji 
do 31 .12.2017. Vyuctovanim pouzitf dotace se rozumi pi'edlozeni kopif prvotnich, resp. 
ucetnfch dokladu a jejich proplaceni vypisem z uctu, ci kopiemi pokladnich dokladu 
prokazujfcich uhrazeni nakladu na akci ve vysi poskytnute dotace, pi'icemz za zuctovaci 
doklady se neoovazuji tzv. zalohove faktury. Vlastnf prosti'edky je pi'ijemce dotace povinen 
dolozit kopiemi prvotnich, resp. ucetnich dokladu. Vyuctovani bude dale obsahovat 
zaverecnou zpravu, jejiz formulai' je ke stazeni na www.zdarns.cz. 

2. Nepouzitou cast dotace je pi'ijemce dotace povinen vratit na shora uvedeny ucet 
poskytovatele dotace nejpozdeji do 15 dnu od termfnu pi'edlozeni vyuctovani. 

3. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen kontrolovat, zda pi'ijemce dotace uziva dotaci 
v souladu s ucelem teto smlouvy. Pi'i zjistenf pochybeni pi'ijemce dotace pi'i nakladani 
s poskytnutymi financnimi prosti'edky je pi'ijemce dotace povinen v ureene lhute sjednat 
napravu, v opacnem pi'ipade je pF!jemce dotace je povinen vratit poskytnutou dotaci na ucet 
posl<ytovatele dotace nejpoz:deji do 30 dnu od zjisten f tohoto pochybeni. 



4. Pi'fjemce dotace je povinen vest ucetnictvf v souladu s obecne platnymi pi'edpisy, a zajistit 
i'adne a oddelene sledovani nakladu na akci ve vysi , na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkovych nakladu na akci a tyto vest oddelene ve svem ucetnictvf pod ucelovym znakem 
«pripad_interni_oznaceni» . 

VII. Dusledky poruseni povinnosti prijemce dotace 
1. v pi'fpade, ze se pi'ijemce dotace dopustf porusenf rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 

250/2000 Sb. , o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, bude postupovano die 
ustanovenf i ohoto zakona. 

2. V pi'fpade, ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsfho zanika, a to ke dni 
rozhodnutf pi'fjemce dotace o oi'emene nebo zruseni s likvidacf, pokud nebylo mezi 
smluvnfmi stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 

VIII. Ukonceni smlouvy 
1. Smlouvu lze ukoncit na zaklade pfsemne dohody obou smluvnich stran nebo pisemnou 

vypovedi tete smlouvy die ustanoveni § 166 odst. 2) spravnfho i'adu, ve zneni pozdejsich 
predpisu, a to za podminek dale stanovenych. 

2. Poskytovatel dotace muze tuto smlouvu vypovedet jak pi'ed proplacenfm, tak i po proplaceni 
dotace. 

3. Vypovednim duvodem je porusenf povinnostf pi'fjemcem dotace stanovenych touto 
smlouvou nebo obecne zavaznymi pravnfmi predpisy, ktereho se pi'ijemce dotace dopustf 
zejmena pokud: 
a) svym jednanfm porusf rozpoctovou kazen die zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctov)fch 

pravidlech uzemnfch rozpoctu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, 

b) bylo zah<.~j ·eno insolvencn, l'izenf podle zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech 
jehc i'e~enf, ve. znenf pozdejsfch pi'edpisu, 

c) pi'ijernce dotace uvedl nepravdive, neuplne nebo zkreslene udaje, na ktere se vaze 
uzavi'eni teto smlou'JY, 

d) je v likvidaci, 

e) zmeni rxavni formu a stane se tak nezpusobilym pi'ijemcem dotace pro danou oblast 
podpory. 

f) opakovane neplnf povinnosti stanovene touto smlouvou, i kdyz byl k jej ich naprave 
vyzvan posktovatel.:;n dotace. 

4. V pi'ipade vypovedi t6to smlouvy pi'ed proplacenim dotace, narok na vyplaceni dotace 
nevznika a nelze se jej platne domahat. V pi'ipade vypovedi smlouvy po proplaceni dotace, 
se pi'fjemce dotace zavazuje poskytnute peneznf prosti'edky vratit bezhotovostnfm 
pi'evodem na ucet poskytovaiele bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak do 15 dnu od 
doruceni vypovedi. 

5. Vypoved' •eta smlouvy musf byt ucinena pisemne a musi v nf byt uvedeny duvody jejiho 
udeleni. 

6. Vypovednf doba cini 3 mesice a zacne bezet od prvniho dne mesice nasledujiciho po 
mesici, v nemz byla vypoved dorucena prijemci dotace. Ocinky doruceni pro ucely teto 
smlouvy vsak nastavajl i tehdy. pokud prijemce dotace svym jednanim nebo opomenutfm 
doruceni zmai'il. 

7. Ocinky vypovedi nastavaji dnem uplynuti vypovedni doby za podmfnky, ze prijemce dotace 
vrati poskytnute penezni prostredky pi'ed jejfm uplynutim. Jinak k ukonceni tete smlouvy 



dojde az vypoi'adanim vsech prav a povinnosti smluvnich stran . 
8. Pi'ijemce dotace je opravnen tuto smlouvu kdykoliv pisemne vypovedet, nejpozdeji vsak do 

konce lhuty pro pod ani vyuctovani I pi'icemz v}tpovecf je ucinna dnem jejiho doruceni mestu. 
v takovem pi'ipade je pi'ijemce dotace povinen vratit poskytnutou castku dotace mestu do 
15 dnu ode dne ucinnosti vypoved i. 

9 . Pfi ukonceni teto smlouvy dohodou je pi'ijemce dotace povinen vratit bezhotovostnim 
pi'evodem na ucet mesta poskytnutou castku dotace, ktera mu jiz byla vyplacena, a to bez 
zbytecneho odl{ladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvni strany jinak. 

1 o. Dohoda o ukoncenf teto smlouvy nabyva ucinnosti dnem pi'ipsani vracenych peneznich 
prosti'edku na ucet mesta, nedohodnou-li se smluvni strany j inak. 

11 . Tato smlouva zanika take z duvodu uvedenych v § 167 odst. 1 pism. b) az e) zakona c. 
500/2004 Sb., spravnf i'ad, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. Navrh na zruseni teto smlouvy 
musi byt ucinen pisemne a musi v nem byt uvedeny duvody, ktere vedou k zaniku smlouvy. 

12. Pokud pfljemce dotace ve stanovene lhute poskytnute prosti'edky nevratl v souladu s timto 
clankem mestu, povazuji se tyto prostr'edKy za zadrzene ve smyslu zakona c. 250/2000 Sb., 
o rozpoctovych pravidlech uzemnlch rozpoctu, ve znenf pozdejsich predpisu. 

iX. lviastn i ustanoveni 
V pi'ipade, ze dojde ke zruseni pi'fjemce dotace s likvidacf nebo v pi'ipade pi'emeny pi'ijemce 
dotace, je tento povinen zajistit, ze prava a povinnosti z teto smlouvy vyplyvaj ici budou splneny. 

X. Zaverecna ustanoveni 

1. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 
2. Jako kontaktni csc·ba poskyto\·atele dotace se pro L!cely teto smlouvy stanovuje komunitni 

koordinatorka MeU Zd'ar nad Sazavou, Radka Remarova, tel. : 566 688 396, e-mail : 
radka.remarova@zdarns.cz. 

3. Pisemnosti mezi stranami teto smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmena nebo 
zanik prav a povinnosti upraven~ich touto smlouvou se dorucuj i do datovych schranek nebo 
postou do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou je 
splnena pi'i dorucovani postou, iakrrile posta pisemnost adresatovi doruci. Ucinky doruceni 
nastanou i tehdy, jestlize pasta pfsemnost smluvnl strane vrati jako nedorucenou. 

4. Jakekoll zmemy teto smlouvy lze provadet pouze fcrmou plsemnych postupne cislovanych 
dodatk(J r1a zaklade clohody obou smluvnlch sb·an. Dodatek k teto smlouve se neuzavira 
v pi'lpade zmeny nazvu pi'ijemce dotace, statutarniho zastupce, sidla ci bankovniho uetu 
kterekoli ze smluvnich stran. V takovem pi'fpade postaci pisemne oznameni o zmene, ktere 
V pffpade zmeny bankovn1h0 UCtU pi'ijemce dotace musi byt dolozeno kopii smlouvy 0 zi'izeni 
uctu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscfch s platnostf originalu, z nichz jeden v}ttisk 
obdrzi poskytovatel dotace a jedan vytisk obdi"Zi pi'ijemce dotace. 

6. Vzh ledem k vei'ejnopr:3vnimu charakteru poskytovatele dotace pi'ijemce dotace v}tslovne 
prohlasuje. ze je , touto skutecr,osti obeznamen a souhlasl se zpracovanim sv}tch udaju 
poskytovatelem uotace s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu 
k informacim. ve zneni pozdejsich predpisu, a rovnez se zvei'ejnemim smluvnich podminek 
obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za podrninek vyplyvajicich z pi'islusnych pravnich 
pi'edpisu, zeJrnena zakona c. i06/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacim, ve znen i 
pozdejsich predpisu. 

7. Pi'ijemce dotace souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich 
udaju obs5zenycr. v teto srn!ouve poskytovatelem dotace (pi'ip. jeho zamestnanci) , a to 
pouze pro ucely V8deni evidenc':! a projednar.l v orgimech poskytovatele dotace a zvei'ejneni 



rozhodnutf techto orgcfmu, uzavl'enf smluv, apod., ve kter)'ch jsou tyto udaje obsazeny, 
tj . vsude tam, kde lze uvedenim osobnich udaju pi'edejit zamene ucastniku pravnfho vztahu. 
Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, 
pro ktery budou uvedene osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnfmi 
zakony. Pi'fjemce dotace si je zaroven vedom svych prav upravenych pfislusnymi 
ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekter)'ch 
zakonu, ve zneni pozdejsich pFedpisu. 

8. Pi'ijemce dotace bere na vedomf, ze poskytovatel dotace je osobou, ktera ma podle zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter)'ch smluv, uvefejnovani techto 
smluv a o registru smluv (dale jen zakon o registru smluv), a vniti'nich pi'edpisu poskytovatele 
dotace povinnost tuto smlouvu zverejnit prostrednictvim registru smluv. Smluvnf strany dale 
proh!asuj!, ze smlouva neobsahuje obchodnf tajemstvi. 

9. Smluvnf strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, rozumi jej imu obsahu a uzavi'ely ji die sve 
prave a svobodne vule, coz stvrzujf svymi podp1sy. 

Ve Zd'afe nad Sazavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

Mgr. Zdenek Navratil «subjekt_zastupce_fullname» 
starosta rnesta Zd'ar nad Sazavou «subjekt_zastupce_funkce» 



Tabulka vyhodnocení

žadatel
požadovaný 

příspěvek
celkový rozpočet název akce účel příspěvku oblast

splnění admin. 
podm.

termín realizace
žádosti o dotaci na 

stejný účel, akci
návrh na výši 

příspěvku
popis

doklad o právní 
osobnosti, výpis 

z rejstříku

oprávnění 
zastupovat

existence  
účtu

1
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 

ČR, z.s. Základní organizace Žďár nad 
Sázavou, p.s.

3 000 3 000
Náklady spojené s výroční 

členskou schůzí. 
náklady spojené s výroční členskou schůzí Základní organizace 

SNN v ČR, p.s. ve Žďáru nad Sázavou dne 5.12.2017 
Soc ano 05.12.2017 ne 3 000 ano ano ano ano

2
Územní sdružení                                           

Českého zahradkářského svazu                    
Žďár nad Sázavou

5 000 11 000
Spolková činnost, soutěž 

mladých zahrádkářů.

Spolková činnost, soutěž mladých zahrádkářů, účast členů ÚS 
na ČZS na odborných přednáškách a hodnocení, nákup cen na 

soutěž Ml.zahrádkářů.
VČ ano 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

3
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub             

Žďár nad Sázavou
5 000 10 706 Sportovní soutěž Proplacení části nákladů na sporotvní soutěž. Sport ano 16.06. - 18.06.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

4
Základní organizace                                    

Českého zahrádkářského svazu                    
Žďár nad Sázavou

5 000 21 000
Spolková činnost, Výroční 

členská schůze.
Účast členů ZO ČZS na školení, přednáškách. Náklady na 

pořádání Výroční členské schůze. 
VČ ano 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

5 UNIE ROSKA reg.org. Žďár nad Sázavou 3 000 25 100 Školící a cvičební seminář
Školící a cvičební seminář - seznámení členů s novými způsoby 

léčení a cvičení.
Zdr ano 14.07. - 17.07.2017 ne 3 000 ano ano ano ano

6
Svaz důchodců České republiky, Městská 
organizace                                       Žďár nad 

Sázavou, p.s.
5 000 9 057

Výroční členská volební 
schůze

Výroční členská volební schůze Vč ano 22.04.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

7
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár 

nad Sázavou 2, Zámek
5 000 5 000 Pronájem sportovišť úhrada pronájmu sportovišť dle nájemní smlouvy Sport ano 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

8
Centrum pro dětský sluch                           

Tamtam, o.p.s.
5 450 45 457

Úhrada pohonných hmot, 
cestovné, telefonní 

poplatky.
Část provozních nákladů na službu rané péče. Zdr ano 01.01. - 31.12.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

9 Orel jednota Žďár nad Sázavou 5 000 35 000 Tábor dětí 1.- 8.třídy náklady spojené se zajištěním akce Vč ano 29.07.- 04.08.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

10 Duha Alternativní zóna 5 000 9 300 Kurz zdravotníka
Kuzr zdravotníka zotovovacích akcí od ČČK pro dobrovolné 

vedoucí Duhy AZ.
VČ ano červen 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

11
Střední zdravotnická škola                         a 

Vyšší odborná škola zdravotnická                                                    
Žďár nad Sázavou 

5 000 32 198 Školní akademie Úhrada pronájmu městského divadla. VČ ano březen - říjen 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

12
Svazdiabetiků ČR, pobočný spolek             

Žďár nad Sázavou
5 000 6 831 činnost spolku náklady na činnost spolku VČ ano leden - prosinec 2017 ne 4 500 ano ano ano ano

13 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 5 000 32 000
Mezinárodní mistrovství               

České republiky 
propagační trička pro závodníky Sport ano 30.06. - 02.07.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

14 Folklórní spolek Studánka 5 000 12 080 Soustřědění souboru
Spolufinancování soustředění souboru Studánka a vedoucích 

souborů Rozmarýnek, Bystřinka.
VČ ano 03.03. - 05.03.2017 ne 4 500 ano ano ano ano

Otevírání obálek   –  kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh:   Posouzení žádostí:   13.04.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Josef Klement Radka Remarová

 

Vysvětlivky: K – kulturní Sport – sportovní    Soc – sociální     Zdr – zdravotní     PK – prevence kriminality     Vz – vzdělávání    VČ volný čas

Celkem 60 000

celkem 66 450 max.výše dotace 5 000 Kč celkový objem I.kolo 60 000 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč rozdíl 0 Kč

Dotace od uvolněných zastupitelů   I.kolo         Lhůta pro podání žádosti:    1.3.- 31.3.2017          Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.4.2017



Název podporované oblasti: Dotační program   Uvolnění zastupitelé

Účel, na který mohou být peněžní prostředky 

poskytnuty.

Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, 

zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání. Tyto účely 

jsou podporovány s cílem města pomoci osobám, jejichž činnost je 

zaměřena na neziskový sektor.

110.000 Kč

I. kolo 60.000 Kč

II. kolo 50.000 Kč

Maximální výše dotace: 5.000 Kč

Minimální výše dotace: 1.000 Kč

Fyzická osoba, fyzická osoby podnikající, právnická osoba poskytující na 

činnost vztahující se k účelu poskytované dotace.

Pokud fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba žádala 

o poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu města, nebude již dotace 

z tohoto dotačního programu poskytnuta.

Lokalizace projektů:
Město Žďár nad Sázavou a tam, kde jsou poskytovány služby dle „Účelu, na 

který mohou být peněžní prostředky poskytnuty".

Uznatelné náklady:
Náklady spojené se zajištěním služeb dle „Účelu, na který mohou být 

peněžní prostředky poskytnuty".

Neuznatelné náklady:  Mzdové prostředky, nákup investičního majetku.

Kritéria hodnocení:

Celkový přínos pro město Žďár nad Sázavou a pro občany města.

Organizační a odborné zabezpečení projektu.

Cíl projektu a přínos pro veřejnost

Časový harmonogram realizace projektu: leden 2017 - prosinec 2017

I. kolo 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017

II. kolo od 01. 09. 2017 do 30.09. 2017

do 30. 04. 2017

do 30. 10. 2017

Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního převodu na účet 

příjemce.
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

Pokud byla na tutéž akci, projekt nebo činnost poskytnuta dotace z jiného 

dotačního programu města, popřípadě z jiného  zdroje města, nebude již 

dotace z tohoto dotačního programu poskytnuta.

VÝZVA  DOTAČNÍHO  PROGRAMU

Okruh způsobilých žadatelů:

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Celkový objem finančních prostředků:

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:



1. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů.

2. Podrobný popis projektu, časový harmonogram.

3. Kopie dokladu o právní osobnosti žadatele.

4.  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba kopii výpisu z příslušného 

veřejného rejstříku nestarší 90 dnů ke dni podání žádosti (v případě, že 

není v příslušných registrech zapsán nebo tento výpis neobsahuje všechny 

požadované údaje (tj. především identifikace osob zastupujících právnickou 

osobu - statutárních zástupců - s uvedením právního důvodu zastoupení), 

doloží jiný obdobný dokument dokládající jeho právní osobnost, např. 

zřizovací listina, stanovy s registrační doložkou, zápis z jednání valné 

hromady apod.)    fyzické osoby nepodnikající nepředkládají.

5. Kopie dokladu o oprávnění zastupovat právnickou osobu.

6. Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele

Poznámka.:

Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou 

vyúčtování dotace po realizaci projektu, nejdéle však do 31. 12. 2017, 

nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.

na  internetové adrese www.zdarns.cz
K  vyzvednutí na adrese:                                                                                      

Město Žďár nad Sázavou                                                                                

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se 

přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad

Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou, rozhodující

je datum poštovního razítka.
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Dotační program

Uvolnění zastupitelé.
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí a po 

ukončení lhůty pro podání žádostí nebude přihlíženo.

Odpovědnost za realizaci: oPM

Radka Remarová

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 396, 778 744 303  

e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

Dotace od rady města nepředstavuje nárokový příspěvek

Formulář žádosti 

Seznam povinných příloh:

Způsob podání žádosti:

Kontaktní osoba: 

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. 

http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns.cz/
mailto:radka.remarova@zdarns.cz
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