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Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár 
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Popis 
Ve vypsaném dotačním programu Organizovaný sport dospělých 2016 obdržel odbor školství, 
kultury a sportu ke dni 29. 2. 2016  17 projektů v požadované výši 2.397.566 Kč. Dne 2. 3. 2016 
posoudil garant programu administrativní správnost a splnění základních podmínek pro podání 
projektu: 
Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech žadatelů. V tabulce hodnocení žádostí provede odbor 
ŠKS hodnocení v základním kritériu f) a ve specifických kritériích b), e). Ostatní body hodnocení 
doplní tajemník komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů. 
 
Dne 7. 3. 2016 a 14. 3. 2016 zasedala Komise pro sport a volný čas, která v průběhu svých jednání 
navrhla rozdělení finančních prostředků. 
Komise se dohodla na hodnocení 0 body ve specifickém hodnotícím kritériu „a) reálný a průhledný 
rozpočet nákladů a příjmů“ u těch žádostí, ve kterých v povinné příloze položkového rozpočtu 
nejsou náklady rozděleny na vlastní prostředky a podporu z dotačního programu. 
 
Zastupitelstvu  města předkládáme následující vyhodnocení: 
 
Z celkového počtu 17 žádostí byl 1 projekt vyřazen - žádost Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou, 
protože nebyl v souladu s výzvou dotačního programu - nedoložení povinné přílohy č. 7, 8, 
čestného prohlášení o exekučním řízení a bezdlužnosti. 
 
Příloha č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dosp. 2016 (nad 50 tis. Kč) 
 
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno schvalování dotací nad 50 000 Kč 
zastupitelstvu města, proto jsou veřejnoprávní smlouvy, kde je navržena finanční částka nad 
50 000,- Kč a dále veřejnoprávní smlouvy, kde žadatel požadoval vyšší částku než 50 000,- Kč 
doporučeny radou města ke schválení zastupitelstvu města. 
 
Geneze 
Projednáno v RM 21. 3. 2016 s níže uvedeným usnesením:  
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Organizovaný sport dospělých 
2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu „Organizovaný sport 
dospělých 2016“ předloženého materiálu. 
 
Rada města schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad 
Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu 
Organizovaný sport dospělých 2016“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem 
těchto veřejnoprávních smluv.   
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Organizovaný sport dospělých 
2016“ spolku Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou z důvodu nedoložení povinné přílohy č. 7, 8, 
čestného prohlášení o exekučním řízení a bezdlužnosti.  
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního 
programu Organizovaný sport dospělých 2016“ v předloženém znění. 
 
 
Návrh řešení 
Schválit veřejnoprávní smlouvy dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016 
v předloženém znění. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad 
Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport 
dospělých 2016 v předloženém znění. 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár 
nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Organizovaný 
sport dospělých 2016 v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit veřejnoprávní smlouvy doporučené radou města ke schválení z dotačního programu 
Organizovaný sport dospělých 2016 jednotlivým žadatelům ve výši uvedené v přiložené tabulce  
č. 1.    
 
Stanoviska  
Projednáno a navrženo radou města dne 21. 3. 2016, Komisí pro sport a volný čas ve dnech 7. 3. 
2016 a 14. 3. 2016. Součástí materiálu jsou i zápisy z pracovního jednání komise. 
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Zápis ze 17. jednání Komise pro sport a volný čas 
dne 7. 3. 2016 

Přítomni: J. M., P. N., D. O., P. S., M. S., P. S., D. S., J. S., B. T., Z. V. 

Dále přítomni: V. K. 

Omluveni: V. F., L. Ch., P. K., R. N., 

D. V. 

1. Program jednání komise 

Usnesení  
Komise schvaluje program svého jednání dne 7. 3. 2016. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Kontrola zaslaných podkladů pro hodnocení žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 

2016 a DP SPORTOVIŠTĚ 2016 

Tajemník komise shrnul informace o předložených žádostech v DP ORGANIZOVANÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2016. V 17 předložených žádostech na činnost sportovních oddílů dospělých je žádáno 
o 2 397 566 Kč. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech žadatelů. V tabulce hodnocení žádostí 
provede odbor ŠKS hodnocení v základním kritériu f) a ve specifických kritériích b), e). Ostatní body 
hodnocení doplní tajemník komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů. 
Žádost Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou je doporučena k vyřazení z hodnocení z důvodu 
nedoložení povinné přílohy č. 7, 8 a čestného prohlášení o exekučním řízení a bezdlužnosti. 
Komise se dohodla na hodnocení 0 body ve specifickém hodnotícím kritériu „a) reálný a průhledný 
rozpočet nákladů a příjmů“ u těch žádostí, ve kterých v povinné příloze položkového rozpočtu 
nejsou náklady rozděleny na vlastní prostředky a podporu z dotačního programu. 

Usnesení 
Komise po projednání schvaluje vyřazení žádosti Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou z hodnocení 
žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 pro nesplnění administrativních podmínek 
pro podání žádosti. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
Komise po projednání schvaluje, hodnocení 0 body ve specifickém hodnotícím kritériu a) u těch 
žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016, ve kterých v povinné příloze položkového 
rozpočtu nejsou rozděleny náklady na vlastní prostředky a podporu z dotačního programu. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
Komise po projednání schvaluje, aby bylo hodnoceno 16 předložených žádostí v DP 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

V DP SPORTOVIŠTE 2016 je žádáno celkem o 1 750 402 Kč, a to ve 4 žádostech, které splnily 
administrativní podmínky pro podání žádosti. Předseda komise požádal tajemníka komise, aby 
všechny žádosti naskenoval a odeslal k hodnocením členům komise. Komise se dohodla, že DP 
SPORTOVIŠTĚ 2016 bude vyhodnocen na příštím jednání komise. 

 
3. Rozdělení žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 mezi hodnotitele 
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Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové 
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů, nedostali k hodnocení 
žádost vlastního sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit celkem 14 hodnotitelů - členů Komise 
pro sport a volný čas. 
Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise v.k.@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení 
přidělených projektů nejpozději do pátku 11. 3. 2016 do 14:00 h. Zpracované výsledky hodnotitelů 
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a 
následnému doporučení radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům. 
4. Informace ke Dni Žďáru, výstavba tělocvičny u VOŠ a SPŠ 

Předseda komise informoval přítomné, že v souvislosti se záměrem VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou byl 
zastupitelstvem města schválen dopis adresovaný hejtmanovi Kraje Vysočina s návrhem možného 
spolufinancování městem pro výstavbu zamýšlené tělocvičny VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 
P. Svobodová informovala komisi, že v termínu 11. 6. 2016 je k dispozici hřiště za sokolovnou TJ 
Sokol Žďár nad Sázavou pro sportovní část programu Dne Žďáru 2016. 
Předseda komise požádal tajemníka, aby znovu rozeslal výzvu žďárským sportovním oddílům 
k aktivní účasti na této akci. 
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 14. 3. 2016 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města. 
 
Zapsal: V. K. 
Dne: 7. 3. 2016 
Předseda sportovní komise: 
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Zápis z 18. jednání Komise pro sport a volný čas 
dne 14. 3. 2016 

Přítomni: V. F., L. Ch., R. N., D. O., D. S., P. S., M. S., P. S., J. S., B. T., D. V., Z. V. 

Dále přítomni: V. K. 

Omluveni: P. K., J. M., P. N.  

5. Program jednání komise 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 14. 3. 2016. 

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

6. Hodnocení žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 

Jednotliví členové se vyjádřili ke svému hodnocení a zdůvodnili své bodovaní u přidělených 
sportovních organizací - postupovali po jednotlivých žádostech, vyjasnili si případné rozdíly 
v bodovém hodnocení a v návrzích jednotlivých finančních příspěvků dospěli ke shodě. 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým 
žadatelům z DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 a doporučuje radě města  
a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO  

 
7. Hodnocení žádostí v DP SPORTOVIŠTĚ 2016 

Komise diskutovala o výši kalkulované průměrné hodinové sazby za užívání sokolovny ve Žďáře nad 
Sázavou v žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou. P. S. seznámila přítomné s náklady na 
provoz nekomerční části sokolovny TJ Sokol Žďár nad Sázavou. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje požadovanou výši finančních prostředků žadatele TJ Žďár 
nad Sázavou, Orel jednoty Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, 
z. s. z DP SPORTOVIŠTĚ 2016 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke 
schválení. 
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas schvaluje po dohodě se zástupcem TJ Sokol Žďár nad Sázavou sazbu 
za pronájem sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou ve výši 425 Kč za hodinu. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z DP SPORTOVIŠTĚ 
2016 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Žďár nad Sázavou do výše 595 000 Kč. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města nařídit žďárským školským a volnočasovým 
příspěvkovým organizacím města úpravu rozvrhu jimi spravovaných sportovišť tak, aby byly 
upřednostňovány žďárské sportovní oddíly mládeže a dospělých oproti komerčním subjektům. 
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Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 
 
8. Různé 

 
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 11. 4. 2016 v 16:30 h v zasedací místnosti rady města. 
 
Zapsal: V. K. 
Dne: 14. 3. 2016 
Předseda sportovní komise: 
 

 



a) b)
ŠKS c) d) e)

ŠKS f) g) h) celkem
za SK

ø
bodů
za SK

přidělená
dotace
2015

návrh 
KSVČ

na dotaci
539 000 Kč 8 15 13 8 8 8 93

39,96% 10 17 14 8 8 8 98
160 000 Kč 5 17 15 8 6 7 70

40,00% 5 18 10 8 5 8 66

887 000 Kč 10 18 15 8 8 8 87

37,99% 10 18 15 7 8 8 86

295 000 Kč 8 18 14 8 6 7 63
40,00% 9 18 15 8 7 7 66

140 146 Kč 10 18 15 8 5 8 97
39,50% 10 18 15 8 8 8 100

74 960 Kč 9 12 15 4 2 8 82
38,42% 9 15 14 5 5 7 87

62 000 Kč 9 16 15 7 0 8 87
40,00% 6 15 15 6 1 7 82

2 158 106 Kč 5 526 400 Kč 922 000 Kč 831 000 Kč
*PRČ = počet registrovaných členů

123 000 Kč

99

0

59 000 Kč

85 vyřazen

12 000 Kč8531 1

1

3.

31

2737 500 Kč6.

5. SKLH, s.r.o.
Žďár nad Sázavou 2 335 000 Kč

doprava, cestovné, základní 
sportovní výbava, nájem, rozhodčí, 
časomíra, pořadatelé
doprava, rozhodčí, časomíra, 
pořadatelé, nájem

43

245TJ Žďár nad Sázavou
- oddíl volejbalu

Basketbalový klub
Žďár nad Sázavou 52

č. žadatel účel

2

požadovaná
dotace

celkový
rozpočet
projektu

1. 31

PRČ*

Specifická kritéria (SK)

1 349 000 KčFC ŽĎAS Žďár nad Sázavou

Hippos Žďár nad Sázavou 400 000 Kč 1080doprava, zákl. sportovní výbava, 
rozhodčí, nájemné

61

2

doprava, ubytování, základní 
sportovní výbava, rozhodčí, nájemné

31

62 500 Kč

88 000 Kč

240 000 Kč

354 800 Kč doprava, základní sportovní výbava, 
rozhodčí

233 100 Kč

49 300 Kč

2

96

65

68

87 347 500 Kč400 000 Kč18

23 700 Kč

28 700 Kč

CELKEM

Příloha č. 1 - vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016

8a

TJ Žďár nad Sázavou
- oddíl jachtingu 195 100 Kč doprava, ubytování 118e

86 200 Kč

9. TJ Sokol Žďár nad Sázavou
- oddíl judo 155 000 Kč základní sportovní výbava, cestovné, 

ubytování, nájemné 20
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ŠKS/VPS/00132/2016 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 

Bezručova 439/56, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený předsedou panem  
bankovní spojení: č.ú. 168531112/0300, Československá obchodní banka, a.s. pob. Žďár n. S. 
IČO: 48895644  
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 5047 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 233 100 Kč níže uvedeným způsobem: 
Poskytovatel dotace se zavazuje 1. polovinu dotace ve výši 116 550 Kč poskytnout příjemci do 15 
dnů po podpisu této smlouvy a 2. polovinu dotace ve výši 116 550 Kč do 08.07.2016. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 583 333 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 233 100 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  39,96 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 60,04 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 350 233 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1327. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 



4 
 

V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou předseda 
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ŠKS/VPS/00134/2016 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. Hippos Žďár nad Sázavou, o.s. 

Vysocká 1468/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený předsedou  
bankovní spojení: č.ú. 198631560/0300, Československá obchodní banka, a.s. pob. Žďár n. S. 
IČO: 70289743 
Hippos Žďár nad Sázavou, o.s. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 7773 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 49 300 Kč do 15 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce dotace se zavazuje, že do 
celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 123 250 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 49 300 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  40,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 60,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 73 950 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1330. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou předseda 
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ŠKS/VPS/00136/2016 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. SKLH, s.r.o. 

Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený jednatelem panem  
bankovní spojení: č.ú. 43-2785960237/0100, Komerční banka, a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČO: 28297245 DIČ: CZ28297245 
SKLH, s.r.o. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 59439 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 347 500 Kč níže uvedeným způsobem: 
Poskytovatel dotace se zavazuje 1. polovinu dotace ve výši 173 750 Kč poskytnout příjemci do 15 
dnů po podpisu této smlouvy a 2. polovinu dotace ve výši 173 750 Kč do 08.07.2016. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 914 714 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 347 500 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  37,99 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 62,01 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 567 214 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1332. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou jednatel 
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ŠKS/VPS/00137/2016 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. Basketbalový klub Žďár nad Sázavou 

Komenského 973/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený předsedkyní paní  
bankovní spojení: č.ú. 2000054673/2010, Fio banka, a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 22835148  
Basketbalový klub Žďár nad Sázavou je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. 
L 14209 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 86 200 Kč níže uvedeným způsobem: 
Poskytovatel dotace se zavazuje 1. polovinu dotace ve výši 43 100 Kč poskytnout příjemci do 15 
dnů po podpisu této smlouvy a 2. polovinu dotace ve výši 43 100 Kč do 08.07.2016. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 215 500 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 86 200 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  40,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 60,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 129 300 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1333. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou předsedkyně 
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ŠKS/VPS/00138/2016 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. TJ Žďár nad Sázavou 

oddíl volejbal 
Jungmannova 1495/8, 591 01  Žďár nad Sázavou 
zastoupená předsedou  
bankovní spojení: č.ú. 1622154359/0800, Česká spořitelna, a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČO: 00547492 DIČ: CZ00547492 
TJ Žďár nad Sázavou je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 49 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 62 500 Kč níže uvedeným způsobem: 
Poskytovatel dotace se zavazuje 1. polovinu dotace ve výši 31 250 Kč poskytnout příjemci do 15 
dnů po podpisu této smlouvy a 2. polovinu dotace ve výši 31 250 Kč do 08.07.2016. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 158 228 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 62 500 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  39,50 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 60,50 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 95 728 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1335. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou předseda 

 .................................................... 
  
 tajemník 
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ŠKS/VPS/00139/2016 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. TJ Žďár nad Sázavou 

oddíl jachting 
Jungmannova 1495/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupená předsedou  
bankovní spojení: č.ú. 1622154359/0800, Česká spořitelna, a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČO: 00547492 DIČ: CZ00547492 
TJ Žďár nad Sázavou je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 49 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 28 700 Kč do 15 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce dotace se zavazuje, že do 
celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 74 701 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 28 700 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  38,42 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 61,58 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 46 001 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1339. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení ěstu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 



5 
 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou předseda 

 ........  
  
 tajemník 
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ŠKS/VPS/00140/2016 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 78-8029250237/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou 

oddíl judo 
Doležalovo nám. 528/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostkou paní  
bankovní spojení: č.ú. 240237656/0300, Československá obchodní banka, a.s. pob. Žďár n. S. 
IČO: 43378471  
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. 
L 28056 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/ŠKS/3 ze dne 31.03.2016 poskytuje poskytovatel dotace 
příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnost 
sportovního oddílu dospělých realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši 23 700 Kč do 15 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce dotace se zavazuje, že do 
celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti sportovního oddílu dospělých. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 59 250 Kč 
Výše dotace poskytovatele dotace v Kč 23 700 
Výše dotace poskytovatele dotace v %  40,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v % 60,00 
Vlastní podíl příjemce dotace v Kč 35 550 
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1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 
1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. 
Uznatelné náklady jsou: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 

spinning) 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- časomíra 
- pořadatelé. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti sportovního oddílu dospělých v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 
1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 

31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
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příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1340. 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2017. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 
1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení ěstu. 
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V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 

kultury a sportu, MěU Žďár nad Sázavou, Václav Košťál, tel.: 566 688 134, e-mail: 
vaclav.kostal@zdarns.cz. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být, 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.04.2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  
 starosta města Žďár nad Sázavou starostka 

 .................................................... 
  
 jednatel 
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