
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 65 
 DNE: 24.4.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1050/2017/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí dotace  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci kraje Vysočina na podporu měst UNESCO. 
Městu byla přiznána dotace ve výši 300 tis. Kč na akci Oprava kamenné cestičky a světel u 
Zelené hory včetně propagace.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár 
nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava kamenné cestičky a světel u Zelené hory 
včetně propagace“  v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Oprava kamenné cestičky a 
světel u Zelené hory včetně propagace“ 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 Smlouva o poskytnutí dotace  
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou každoročně žádá o dotaci  kraje Vysočina na podporu měst UNESCO. 
V letošním roce byla městu Žďár nad Sázavou přiznána dotace ve výši 300 tis. Kč na akci 
s názvem Oprava kamenné cestičky a světel u Zelené hory včetně propagace. Cílem projektu je 
zlepšení technického stavu přístupové cestičky k památce, výměna nefunkčních světel vč. 
podzemního vedení a podpora propagace památky v rámci Roku českého baroka. 
 
 
Geneze případu 

 Město Žďár nad Sázavou – podání žádosti o dotaci na odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu na podporu měst UNESCO -  únor 2017 

 Kraj Vysočina zaslal informaci o podpoření akce Oprava kamenné cestičky a světel u 
Zelené hory včetně propagace spolu se smlouvami o poskytnutí dotace – duben 2017 

 Termíny realizace akce (ukončení realizace)  dle smlouvy o poskytnutí dotace – 30. 
listopadu 2017  
Doručení závěrečné zprávy na Krajský úřad – do 30. listopadu 2017 
Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto materiálu. 

 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu 
měst UNESCO mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava 
kamenné cestičky a světel u Zelené hory včetně propagace“ v předloženém znění a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu 
měst UNESCO mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava 
kamenné cestičky a světel u Zelené hory včetně propagace“ v předloženém znění  
. 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
- 
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KUJIP015PUGV 

SMLOUVA 0 POSKYTNUTi DOTACE 
uzavrena na zaklade dohody smluvnich stran nikoliv na ukor ochrany kterekoliv ze smluvnich 

stran ve smyslu § 17 46 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, 
ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik") 

Kraj Vysocina, 
se sidlem: 
I CO: 

(ID ZZ01944.0002) 

c1. 1 
Smluvni strany 

Zizkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 

zastoupeny: MUDr. Jirim Behounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy poverena: lng. Jana Fischerova, CSc., namestkyne hejtmana 
bankovni spojeni: Sberbank CZ a. s. Jihlava 
cislo uctu: 
(dale jen "Kraj") 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
zastoupene: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu: 
(dale jen "Prijemce") 

Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
Komercnf banka a.s. 

c1. 2 
Ocel smlouvy 

Ucelem teto smlouvy je poskytnuti ucelove verejne financni podpory z rozpoctu Kraje (dale 
jen ,dotace") na realizaci projektu ,Oprava kamenne cesticky a svetel u Zelene hory 
vcetne propagace"' blfze specifikovaneho v zadosti 0 poskytnuti dotace, ktera tvori 
nedilnou soucast teto smlouvy jako Pi'iloha c. 1 (dale jen ,projekt"). 

c1. 3 
Zavaznost navrhu 

1) Doba platnosti tohoto navrhu smlouvy je omezena na 30 kalendarnich dnu 
od prokazatelneho dorucenf navrhu teto smlouvy Prijemci. 

2) Pokud tento navrh smlouvy nebude Pi'ijemcem akceptovan a podepsany dorucen 
na adresu odbor kultury, pamatkove pece a cestovniho ruchu, Krajsky urad Kraje 
Vysocina, Zizkova 57, 5887 33 Jihlava v terminu podle Cl. 3 odst. 1 teto smlouvy, 
navrh smlouvy zanika a narok na dotaci nevznikne. 
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Cl.4 
Zavazek Prijemce 

1) Pi'ijemce dotaci za podminek stanovenych v teto smlouve pnJima a zavazuje 
se, ze bude projekt realizovat svym jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu 
s pravnimi pi'edpisy a podminkami teto smlouvy. 

2) Pi'ijemce se zavazuje vratit dotaci do 15 kalendai'nich dnu, ode dne, kdy Kraji pisemne 
sdeli, ze u projektu, ktery byl zrealizovan nebude nadale plnit podminky dane touto 
smlouvou (archivace, povinnost umoznit kontrolu, ... ) na ucet uvedeny v zahlavi teto 
smlouvy. 

c1. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Pi'ijemci na projekt dotaci ve vysi 300 000 Kc (slovy: Ti'i sta tisic korun 
ceskych). 

2) Vyse dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1 teto smlouvy je maximalni. Pokud skutecne 
celkove naklady projektu prekroci celkovou pi'edpokladanou vysi nakladu uvedenou v 
zadosti, uhradi Pi'ijemce castku tohoto pi'ekroceni z vlastnich zdroju. Pokud budou 
skutecne celkove naklady projektu nizsi nez vyse celkovych nakladu uvedena 
v zadosti, procentnf vyse dotace se nemenf, tzn., ze absolutni castka dotace se 
umerne snfzi. v pripade, ze procentni vyse dotace die c1. 5 odst. 2 teto smlouvy byla 
zaokrouhlena, pouzije se pro vypocet skutecne castky dotace nezaokrouhlene procento 
odpovidajicf pod flu vyse dotace k celkovym nakladum projektu die Cl. 5 odst. 2. 

3) Dotace je vei'ejnou financnf podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni 
kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nektefY"ch zakonu (zakon o financni kontrole), ve 
zneni pozdejsfch predpisu, a vztahujf se na ni vsechna ustanovenf tohoto zakona. 

Cl. s 
Zpusob poskytnuti dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorazove bankovnfm pi'evodem na ucet Pi'ijemce, a to nejpozdeji 
30 kalendarnich dnu ode dne vcasneho a prokazatelneho doruceni zaverecne zpravy die c1. 
8 pfsm. f) teto smlouvy. v pi'ipade, ze zaverecna zprava nebude dorucena die pi'edchozi vety 
nebo nebude obsahovat nalezitosti die Cl. 8 pism. f) teto smlouvy, narok na vyplaceni dotace 
bez dalsiho zanika. 

Cl.7 
Podminky pouziti dotace 

1) Pi'ijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozdeji do 30. listopadu 2017. 

2) Uznatelne naklady na realizaci projektu vznikaji nejdrive dnem podpisu teto smlouvy 
opravnenymi zastupci obou smluvnfch stran. 

3) Cerpanim dotace se pro Deely teto smlouvy rozumi uhrada celkovych nakladu 
souvisejicfch s realizacf projektu. Celkove naklady projektu ve skutecne vysi musf byt 
vyuctovany, uhrazeny a promitnuty v ucetnictvi Prijemce nejpozdeji do dne uvedeneho 
v Cl. 7 odst. 1 teto smlouvy. 

4) Uznatelne naklady (vydaje) projektu jsou pouze ty, ktere s nim bezprosti'edne souviseji. 
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c1. a 
Zakladni povinnosti Prijemce 

Prfjemce se zavazuje: 
a) dotaci prijmout, 
b) realizovat projekt pri respektovanf zasad zdraveho financnfho rfzenf, zejmena 

efektivnosti a hospodarnosti, 
c) vest ucetnictvf v souladu s obecne platnymi predpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 

Sb., o ucetnictvf, o ucetnictvf, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen ,zakon o 
ucetnictvf), a zajistit radne a oddelene sledovani dotacf poskytnutych na projekt a 
celkovych nakladu na projekt (napr. analytickym uctem, ucetnfm znakem, 
strediskem, cinnostf, ORGem apod.). Pokud Pffjemce nevede ucetnictvf podle 
zakona 0 ucetnictvf, je povinen vest danovou evidenci podle zakona c. 586/1992 
Sb., o danfch z prfjmu, ve znenf pozdejsfch predpisu, rozsfrenou tak, aby prfslusne 
doklady vztahujfcf se k dotaci splnovaly nalezitosti ucetnfho dokladu ve smyslu § 11 
zakona 0 ucetnictvf, a aby predmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne, 
srozumitelne, vedene v pfsemne forme chronologicky a zpusobem zarucujfcfm jejich 
trvalost, a aby uskutecnene vydaje byly v danove evidenci sledovany oddelene ve 
vztahu k projektu (na dokladech musf byt jednoznacne uvedeno, ze se vazou 
k projektu). Pffjemce odpovfda za radne vedenf a viditelne oznacenf originalnich 
ucetnich dokladu prokazujfcfch celkove naklady projektu (faktury, stvrzenky, 
uctenky apod.) uvedenfm ,spolufinancovano z dotace ID ZZ01944.0002", 

d) zajistit, aby do celkovych nakladu na projekt nebyly zahrnuty naklady na vlastnf 
dane. Vsechny naklady musf byt kalkulovany bez dane z pridane hodnoty (dale jen 
,DPH") v prfpade, kdy Prfjemce je jejim platcem. Vyjimkou jsou pouze takove 
naklady, u nichz Prfjemce nemuze uplatnit odpocet DPH na vstupu podle zakona 
c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisu. 
V takovem pffpade muze Prfjemce dotaci vyuzft i na financnf krytf takove DPH, 
ktera je uctovana jako naklad. v prfpade aplikace rezimu prenesenf danove 
povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, 
ve znenf pozdejsfch predpisu, uhradit DPH nejpozdeji do 30. listopadu 2017. 
Uhradou DPH je v tomto prfpade myslen prevod na ucet prfsluseneho Financnfho 
uradu nebo na zvlastnf ucet Prfjemce, zrfzeny specialne pro ucely danovych zaloh, 

e) prokazat uhradu celkovych nakladu projektu, a to bud' vypisem ze sveho 
bankovnfho uctu, nebo svymi pokladnfmi doklady, 

f) dorucit Kraji do 30. listopadu 2017 zaverecnou zpravu, jejfz vzor je uveden na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, ktera bude obsahovat: 
- strucny popis realizovaneho projektu, 
- financnf vyuctovanf projektu, 
- kopie prvotnfch resp. ucetnfch dokladu 0 vysi celkovych nakladu projektu a jejich 

uhrade, 
g) umoznit kontrolu v souladu s Cl. 9 teto smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj opravnen provadet kontrolu die Cl. 9 odst. 2 teto smlouvy 

archivovat nasledujfcf podkladove materialy: 
- tuto smlouvu, 
- originaly dokladu, prokazujfcfch celkove naklady projektu vcetne dokladu 

0 uhrade celkovych nakladu, 
- prostou kopii zaverecne zpravy a financnfho vyuctovanf projektu, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 teto smlouvy, 
j) vratit na ucet uvedeny v zahlavf teto smlouvy celou castku dotace v prfpade, ze 

dojde prede dnem predlozenr zaverecne zpravy die c1. 8 pfsm. f) k premene nebo 
zrusenf prfjemce s likvidacf (§ 10a odst. 5 pfsm. k) zakona c. 250/2000 Sb., o 
rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu), bez predchozfho souhlasu Kraje, a to 
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do 15 kalendarnfch dnu ode dne rozhodnutf prfjemce o premene nebo zrusenf 
s likvidacf. 

c1. 9 
Kontrola 

1) Kraj je opravnen provadet kontrolu plnenf teto smlouvy a financnf kontrolu ve smyslu 
zakona c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole ve verejne sprave a o zmene nekterych 
zakonu (zakon 0 financnf kontrole), ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen ,kontrola"). 

2) Kraj je opravnen provadet kontrolu v prubehu realizace akce i po jejfm dokoncenf, 
a to po dobu deseti let pocftanych od 1. !edna roku nasledujfcfho po race, v nemz mela 
bYt splnena posledni z povinnostf stanovenych Cl. 8 pfsm. a) - pism. f) a pism. i) -
pfsm. j) teto smlouvy. 

3) Pi'fjemce je povinen poskytnout soucinnost pi'i vykonu kontrolnf cinnosti die Cl. 9 teto 
smlouvy. 

c1.10 
Publicita 

1) Pi'ijemce je povinen v prfpade informovanf sdelovacfch prostredku o projektu uvest 
fakt, ze projekt byl podporen Krajem. 

2) Na vystupech akce typu publikaci, internetovych stranek ci jinych nosicu uvede 
Prijemce logo Kraje nebo ,Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina" v grafickem provedenf a 
die manualu, ktery je ke stazeni na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Prfjemce je povinen predlozit navrh zpusobu pouzitf a umistenf loga Kraje nebo 
,Sponzorskeho vzkazu Kraje Vysocina" ke schvaleni Kraji, pi'ipadne upravit navrh 
podle namitek Kraje a predlozit ho Kraji ke konecnemu schvalenf. 

5) Pi'ijemce dotace je povinen prezentovat Kraj v nasledujfcim rozsahu, a to nejmene 
po dobu trvani realizace projektu ode dne podpisu teto smlouvy opravnenymi zastupci 
obou smluvnich stran: 
a) verbalnf prezentace Kraje v medifch a na tiskovych konferencfch poi'adanych 

u prilezitosti projektu, 
b) umisteni aktivniho odkazu www.kr-vysocina.cz na internetovych strankach 

souvisejfcfch s konanfm projektu 

6) ,Logotyp Kraje Vysocina" je ochrannou znamkou, ktera poziva ochrany podle zakona 
c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcfch, prisedfcfch a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu 
(zakon o soudech a soudcfch), ve zneni pozdejsfch predpisu, (zakon o ochrannych 
znamkach), ve znenf pozdejsfch predpisu. 

c1. 11 
Udrzitelnost akce 

U projektu se nevyzaduje udrzitelnost. 
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c1.12 
Dusledky poruseni povinnosti Pfijemce 

1) V prfpade, ze se Prfjemce dopustf porusenf rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 
250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, bude postupovano die 
ustanovenf tohoto zakona. 

2) V pfipade, ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsfho zanika, a to ke dni 
rozhodnutf prfjemce o premene nebo zrusenf s likvidaci, pokud nebylo mezi smluvnfmi 
stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

c1.13 
Zaverecna ujednani 

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnfch 
stran a ucinnosti dnem uverejnenf v informacnfm systemu verejne spravy - Registru 
smluv. 

Smluvnf strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a 
o registru smluv (zakon o registru smluv) splnf Kraj. 

Kontaktnf osobou Kraje opravnenou a povinnou poskytovat Prfjemci veskerou 
nezbytnou soucinnost die teto smlouvy je Jaroslava Panackova, tel. 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz. 

Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pfsemnych postupne 
cfslovanych dodatku na zaklade dohody obou smluvnfch stran s vyjimkou zmeny Cl. 1 
a Cl. 13 odst. 3 teto smlouvy. Zmenu identifikacnfch udaju Prfjemce uvedenych v Cl. 1 
teto smlouvy je opravnen provest Prfjemce jednostranne s tfm, ze tuto zmenu je 
povinen oznamit Kraji. Zmenu Cl. 13 odst. 3 teto smlouvy je opravnen provest Kraj 
jednostranne s tim, ze tuto zmenu je povinen oznamit Prfjemci. Zmeny v realizaci 
projektu uvedeneho ve Cl. 2 teto smlouvy, ktere zasadnfm zpusobem menf zamerenf 
projektu, blfze specifikovane v zadosti 0 poskytnutf dotace, nenf mozne povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravene se rfdf prfslusnymi ustanovenfmi obcanskeho 
zakonfku. 

Vzhledem k verejnopravnfmu charakteru Kraje Prfjemce vyslovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnostf obeznamen a souhlasf se zverejnenfm celeho textu smlouvy vcetne 
podpisu. Smluvnf strany se zavazujf, ze obchodnf a technicke informace, ktere jim byly 
svereny druhou stranou mimo text teto smlouvy, nezprfstupnf tretlm osobam bez pfsemneho 
souhlasu druhe strany a nepouzijf tyto informace k jinym ucelum, nez je plnenf podmfnek teto 
smlouvy. 

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenfch, z nichz jedno je urceno pro Kraj 
a druhe pro Prfjemce. Kazda ze smluvnfch stran obdrzf po jednom vyhotovenf smlouvy. 

Smluvnf strany prohlasujf, ze tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdivych udaju, 
podle jejich svobodne a vazne vule, a na dukaz toho pfipojujf sve vlastnorucnf podpisy. 

Nedflnou soucastf teto smlouvy je: 
a) Prfloha c. 1 - Zadost o poskytnutf dotace ze dne 27. 2. 2017. 
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1 0) 0 poskytnutl dotace die teto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina 
dne 28. brezna 2017 usnesenim c. 0129/02/2017/ZK. 

V ............................. dne ....................... . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

V Jihlave dne 

lng. Jana Fischerova, CSc. 
namestkyne hejtmana 
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KUJIP01E40JY 

FORMULAR ZADOSTI 0 DOTACI 
0 POSKYTNUTi DOTACE NA PODPORU PAMATEK UNESCO 

Uplny nazev: Mesto Zd'ar nad SajZavou:-~-=-:--=--;;··-::;-;~._n_~-;~~;r;iLN'-~---
'~ fN ~ \ J" ;\ '. j 

--·-·-· -- •• -~--'<> --~-

Pravni statut: mesto i :)Gt. 'DnfJ!l; i __ ;,..:,: __ .:; _._ ___ -- ___ ;_,.;;,..:;._ =·:-··= 

Ulice: 
I"' .. , 

Zizkova 227/1 1.-l,. ,, 'i ; · : l ! 

ldentifikacni udaje Obec: Zd'ar nad Sazavouf,--.-- -- ---- - - --· --· --- ... i ~-~--
C. 1.: -·\·•"H" 

zadatele PSG: 591 31 IL~~ (f_tot?j.L~'/ (' _I 

I CO: 00295841 

Nazev banky: KB a.s., pobocka Zdar nad Sazavou 

Cislo uctu: 9005-424751/0100 

Titul: Mgr. 

Jmeno: Zdenek 
Statutarni zastupce 

zadatele Prijmeni: Navratil 

Funkce: starosta 

Email: sekretariat@zdarns.cz 

Telefon: 566 688 100, 778 538 311 

Nazev projektu Oprava kamenne cesticky a svetel u Zelene hory vcetne propagace 

Casovy harmonogram 
projektu (zacatek- Zahajenf- kveten 2017, ukonceni rijen 2017 

ukonceni) 

Celkove naklady 3oo 418 Kc 
projektu 

Z toho pozadovana dotace 3oo ooo Kc 

Platcovstvi DPH u zadatele (zakfizkujte vhodnou variantu) 
Zadatel je platcem DPH au zdanitelnych plneni prijatych v souvislo5ti 5 financovanim X 
obnovy nema narok na odpocet dane z pridane hodnoty 
Zadatel je platce DPH a u zdanitelnych plnenf prijatych v souvislosti 5 financovanim 
obnovy rna narok na odpocet dane z pridane hodnoty 
Zadatel neni platcem DPH 

Prohlaseni zadatele: 
V pripade poskytnuti financnich prostredku z rozpoctu Kraje Vysocina bezvyhradne 
souhlasim se zverejnenim sve identifikace a vyse poskytnute dotace, pl'ipadne dalsich 
parametru. 
V pripade poskytnuti dotace z rozpoctu Kraje Vy5ocina zajistim podil na spolufinancovani 
projektu. 
Prohlasuji, ze uvedene udaje jsou uplne a pravdive a ze nezatajuji zadne dulezite okolnosti 
dulezite pro posouzeni zadosti. 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 27. 2. 201 

Ej 
:;;j 

f 

iJ 




