
 
 
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 
 DNE: 23.10.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1267/2017/ORÚP 

 

NÁZEV: 
Žádost ŘKF ZR-II 

ANOTACE: 
 

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-II o rozšíření účelu použití dotace z programu 
„Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ na obnovu kostela  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v roce 2017 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
rozšíření účelu použití dotace z programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 
cenných staveb“ o realizaci osvětlení v interiéru poutního kostela sv. Jana Nepomuckého  
na Zelené hoře pro Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou-II v roce 2017 a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních 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 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Vostrejšová Předkládá: odbor rozvoje a ÚP 

 



Název materiálu:  Žádost ŘKF ZR-II 
 
Počet stran: 1 
Počet příloh: 2  
1. Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-II o rozšíření účelu použití dotace 
2. Návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad 

Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017   
 
 
Popis 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 26.1.2017 schválilo Římskokatolické farnosti Žďár nad 
Sázavou-II (dále jen „ŘKF ZR-II“) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 500.000 Kč 
na obnovu kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem 
obnovy fasády a výměny oken. Dne 2.2.2017 byla s ŘKF ZR-II uzavřena veřejnoprávní smlouva.  

ŘKF ZR-II požádala dopisem došlým na Městský úřad 4.10.2017 (doplněným e-mailem 
z 16.10.2017) o rozšíření účelu použití dotace, a to na realizaci osvětlení v interiéru poutního 
kostela – viz příloha č. 1. Důvodem je postup prací na architektonické a umělecké obnově 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a možná termínová kolize vyčerpání 
dotace vyvolaná nepředpokládaným průběhem a následnou kontrolní administrací výběrového 
řízení na zhotovitele akce, s nímž nebylo možné doposud uzavřít příslušnou smlouvu o dílo. 

Rozšíření účelu použití dotace bude řešeno dodatkem k veřejnoprávní smlouvě, návrh znění  
je v příloze č. 2 
 
 
Geneze případu 
• ZM č. 16 ze dne 8.9.2016, č. j. 16/2016/ORÚP/6 – Vyhlášení programu „Obnova kulturních 

památek a architektonicky cenných staveb“ 
• RM č. 58 ze dne 16.1.2017, č. j. 909/2017/ORÚP – Vyhodnocení dotačního programu „Obnova 

kulturních památek a architektonicky cenných staveb“, včetně veřejnoprávních smluv 
• ZM č. 19 ze dne 26.1.2017, č. j. 19/2017/ORÚP/1 – Vyhodnocení dotačního programu „Obnova 

kulturních památek a architektonicky cenných staveb“, včetně veřejnoprávních smluv 
 
 
Návrh řešení 
• Schválit navržené usnesení.   
 
 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 

rozšíření účelu použití dotace z programu „Obnova kulturních památek a obnova 
architektonicky cenných staveb“ o realizaci osvětlení v interiéru poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře pro Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou-II v roce 2017  
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 
v předloženém znění. 

• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá následující postup: 
 
 
Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a územního plánování doporučuje schválit usnesení, jak je předloženo  
v návrhu.  
 
 
Stanoviska  
Nejsou. 



RfMSKOKATOLICl<A 
FARNOST 
zoAR NAD sAZAvou 11 

KLASTER 2, 591 OJ 
Zdar nad Sazavou 2 
tel.: 566 625 190 
www.zdarskefarnosti.cz 

MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 

PROSTREDNICTVfM ODBORU ROZVOJE A UZEMNfHO Pl.ANOVANf 

ZIZKOVA 227/1 

591 01 zoAR NAD sAzAvou 

zoAR NAD sAzAvou 2.1 o.2o17 

VEC: Obnova poutnfho kostela sv. Jana Nepomuckeho na Zelene hore, 

zadost 0 rozsfrenf smluvnfho ucelu financnf dotace na zachovanf a obnovu 

kulturnf pamatky pro rok 201 7 

V souvislosti s pfedpokladanym postupem prad na architektonicke a umelecke obnove 

poutnfho kostela sv. Jana Nepomuckeho na Zelene hofe si vas dovolujeme pozadat o rozsffenf 

smluvnfho ucelu poskytovane dotace, a to 0 moznost vyuzft vyclenene prostfedky Mesta Zd'ar 

nad Sazavou i na realizaci noveho osvetlenf v interieru kostela. 

Dekujeme vam za vasi stalou podporu, ktere si vazfme a tesfme se na dalsf spolupraci. 

s uctou 

................................

Od: 
Odeslano: 
Komu: 
Predmet: 

Dobr¥ den, 

R.D. Mgr. Vladimir Vojtech Zalesky 

Rfmskokatolicka farnost, Zamek 2/2, 591 02 Zd'ar nad Sazavou 2 

  
16. rijna 2017 9:02 
Vostrejsova Zuzana Mgr. 
doplnenf 

sdeluji, ze duvodem nasi zadosti 0 rozslrenl predmetu vyuzitelnosti dotace mesta na obnovu poutnlho kostela sv. 
Jana Nepomuckeho na Zelene hore je mozna termlnova kolize vycerpanl dotace, vyvolana nepredpokladanym 
prubehem a naslednou kontrolnl administrad vyberoveho rlzenl na zhotovitele akce, s nlmz nebylo mozne doposud 
uzavrlt prlslusnou smlouvu o dllo. 

. 
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Příloha č. 2 

 
Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města  
Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 

 

 

 
uzavřený mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Městem Žďár nad Sázavou 
 se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
 IČ: 00295841 
 bankovní spojení: Komerční banka a. s., Žďár nad Sázavou  
 číslo účtu: 328751/0100 
 zapsaným v registru ekonomických subjektů pod č. j. 503/2004 
 (dále jen „poskytovatel“) 

 

 a 

 

Příjemcem dotace: Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou – II 
 sídlo: Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2   
 IČ: 48898813 
 typ příjemce: právnická osoba, církevní organizace 
 zastoupenou: Mgr. Vladimírem Záleským 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Žďár nad Sázavou 
 číslo účtu:  
 registrována v registru církví a náboženských společností  
 pod č. 8/1-07-444/1994 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 
 
 
 

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 2.2.2017 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 (dále jen „Smlouva“).  
 
 
 
 
 
 
 



 
Shora uvedení účastníci se dohodli na rozšíření článku I. Předmět smlouvy, bod 1.2 s tím,  
že původní znění: 
 

I. 

Předmět smlouvy 
1.2 Dotace je poskytována na obnovu kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého  

ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem obnovy fasády a výměny oken, dle Žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (došlé na MěÚ dne 08.12.2016). 

 
se nahrazuje zněním: 
 

I. 

Předmět smlouvy 
1.2 Dotace je poskytována na obnovu kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého  

ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem obnovy fasády, výměny oken a realizaci osvětlení 
v interiéru dle Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (došlé  
na MěÚ dne 8.12.2016) a dle Žádosti o rozšíření smluvního účelu finanční dotace  
na zachování a obnovu kulturní památky pro rok 2017 (došlé na MěÚ dne 4.10.2017). 

 
 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 
 
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran  
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Příjemce 
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly,  
že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí poskytovatel. 
 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto zastupitelstvem města 
Datum jednání a číslo usnesení:  
 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne    Ve Žďáře nad Sázavou dne 

            
 
           za poskytovatele                                                za příjemce 
 
 
 
 
 
   ……………………………….                                          ………………………………….. 

         Mgr. Zdeněk Navrátil                                                     Mgr. Vladimír Záleský 

starosta města Žďáru nad Sázavou     farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II 
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