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NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“. SFDI vybral město Žďár 
nad Sázavou ke spolufinancování akce a zaslal městu Smlouvu o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“ v předloženém znění a pověřuje 
starostu města jejím podpisem  
 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunál. služeb Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků   

Oddělení informatiky Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Odbor rozvoje a ÚP 
Ing. Vráblová 
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Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo v lednu letošního roku žádost o dotaci ze SFDI na akci  „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“. Ze SFDI město obdrželo zprávu o 
podpoření dané akce a Smlouvu k podpisu.. 
 
 
 
Geneze případu 
- podání žádosti o dotaci na SFDI – leden 2017 
 - červenec 2017 – Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2017  
 - výběrové řízení na zhotovitele akce – červenec 2017 
 -  Smlouva o dílo podepsána 21. 8. 2017 
 - zahájení prací (předání staveniště) – 30. 8. 2017 
 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 je přílohou tohoto 
materiálu. 
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár 
nad Sázavou 2 “ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. 
Santiniho, Žďár nad Sázavou 2 “ v předloženém znění  
 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
 
Stanoviska  
- 
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