
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 
 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS 

 

NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad 
Sázavou 

 
 

 

ANOTACE: 
 
Na základě legislativních změn a doporučení auditora je potřeba pro rok 2016 poskytnou 
provozní dotaci na krytí ztráty z provozu pohřebišť formou veřejnoprávní smlouvy. 
  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty z provozu 
pohřebišť s f. Sedlák – Santa G., s. r. o., v předloženém znění. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: o. KS 
 

Předkládá:  
 

 
 

 
 

bez osobních údajůúdajů  



Název materiálu:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad 
Sázavou 
 

 
Počet stran:  4 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis: 
Město Žďár nad Sázavou má na svém území 4 pohřebiště. Hřbitov na Jamské ulici, urnový háj na 
ulici Horní, starý hřbitov na Zelené hoře a nový hřbitov na Zelené hoře. Na provoz těchto hřbitovů  
město každoročně přispívá, protože příjmy z pronájmu hrobových míst nepokryjí celkové náklady 
na údržbu.   
 
 
Geneze případu 
Příspěvek na krytí ztráty z provozu pohřebišť byl do roku 2004 poskytován na základě mandátní 
smlouvy. Do letošního roku to bylo na základě smlouvy o poskytnutí provozní dotace. Změna  
legislativy vyžaduje, aby byla na rok  2016 uzavřena veřejnoprávní smlouva.  
 
 
Návrh řešení 
Schválení veřejnoprávní smlouvy 
 
Varianty návrhu usnesení 

nejsou 

 
Doporučení předkladatele 
 
 
 
Stanoviska  
 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou 

číslo: ……… 
 

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
I.  

Smluvní strany 
 
Poskytovatel dotace: Město Žďár nad Sázavou 
 se sídlem: Žižkova 227/1 
 zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
 IČ: 002 95 841 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou         
č. účtu: 328751/0100 

 (dále jen „poskytovatel“) 
a 

 
Příjemce dotace:  Sedlák – Santa G., s. r. o. 
 se sídlem:  Vysocká 822/42, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupená: Petrem Gabrielem,  jednatelem společnosti           
 IČ: 023 60 870 
 bankovní spojení: Fio banka, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou  
 č. účtu: 2700515805/2010  

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským   
soudem v Brně v oddílu C, vložka 80977 

 (dále jen „příjemce“) 
 

II.  
Výše a splatnost dotace 

 
2.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel, za podmínek uvedených                  

v této smlouvě, individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Žďáru nad 
Sázavou ve výši 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých.  

2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku 
III. této smlouvy na účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, formou měsíčních 
splátek, vždy k 7. dni v měsíci podle níže uvedeného rozpisu: 

 
leden    200.000,- Kč 
únor    200.000,- Kč 

      březen    150.000,- Kč 
  duben    150.000,- Kč 
  květen    150.000,- Kč 
  červen    200.000,- Kč 
  červenec   150.000,- Kč 
  srpen    150.000,- Kč 

září    200.000,- Kč 
             říjen    150.000,- Kč 
             listopad   150.000,- Kč 
             prosinec   150.000,- Kč 
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III. 

Účel dotace a doba dosažení účelu dotace 
 

3.1 Příjemce dotace použije poskytnutou dotaci výhradně za účelem zajištění správy 
veřejných pohřebišť ve Žďáře nad Sázavou a zajištění dalších činností, souvisejících                  
s provozem veřejných pohřebišť (dále jen „účel“) a to v době od 1. 1. 2016                      
do 31. 12. 2016. 

3.2 Z dotace lze hradit náklady spojené s účelem stanoveným v čl. III. bodu 3.1 této 
smlouvy. 

3.3 Uznatelné náklady na realizaci účelu dotace jsou ty, které vznikly v souvislosti               
s provozem veřejných pohřebišť v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Příjemce 
dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s předmětem poskytnutí 
dotace dle čl. III. této smlouvy. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci 
neuhrazeny splatné závazky vůči městu. Dotace musí být použita hospodárně.  

 
 

IV. 
Podmínky poskytnutí dotace 

 
4.1 Zástupce poskytovatele dotace (dále jen „zástupce města“) 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 poskytovateli dotace součinnost, jakož              
i poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů, vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti 
této smlouvy. 

4.2 Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený 
v čl. III. této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že příjmy z pronájmu hrobových míst jsou příjmem 
poskytovatele, příjmy z ostatních činností jsou příjmem příjemce.  

4.4 Příjemce se zavazuje zejména: 
- dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou - Řád veřejných  

pohřebišť 
- provádět údržbu všech veřejných pohřebišť, spočívající mj. v  sečení trávy, údržbě 

zeleně, zabezpečení čistoty, schůdnosti a sjízdnosti komunikací v areálu veřejných 
pohřebišť v průběhu celého roku 

-  zajišťovat pronájem smutečních obřadních síní  
- průběžně provádět kopání hrobů v souladu s  Řádem veřejných pohřebišť a 

ceníkem poskytovaných hřbitovních služeb (viz. příloha č. 1) s tím, že hrob musí 
být připraven vždy nejpozději 2 hodiny před plánovaným pohřbem a u pohřbu musí 
být přítomen pověřený pracovník příjemce  

- udržovat informační tabule u každého veřejného pohřebiště v aktuálním stavu  
- na každém pohřebišti zajistit vyvěšení a důsledné dodržování Řádu veřejných 

pohřebišť  
- provozovat WC patřící do areálu veřejných pohřebišť 
- jménem poskytovatele uzavírat smlouvy o pronájmu hrobových míst s  tím,               

že návrhy všech druhů smluv budou předem schváleny a písemně potvrzeny 
poskytovatelem  

- jménem poskytovatele vybírat nájemné za pronajatá místa na veřejných 
pohřebištích v souladu s uzavřenými smlouvami o nájmu hrobového místa                
a  jménem poskytovatele řešit nedoplatky 

- vést evidenci hrobových míst a veškerého zařízení souvisejícího s předmětnou 
činností  

- provádět ostatní činnosti související s vypravováním pohřbů 
- umožnit návštěvníkům veřejných pohřebišť uložení odpadů do odpadkových košů                  

a velkoobjemových kontejnerů. Tyto pak pravidelně vyprazdňovat, aby 
nedocházelo k jejich přeplňování. 
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4.5 Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti 

uvést fakt, že činnost je podporována poskytovatelem dotace.  
 

V.  
Vypořádání poskytnuté dotace 

 
5.1 Vyúčtování dotace předloží příjemce odboru komunálních služeb Městského úřadu 

Žďár nad Sázavou do 15. 3. 2017. 
5.2 Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů, prokazujících uhrazení nákladů 

na účel uvedený v čl. III této smlouvy (kopie faktur či jiných daňových dokladů) a 
dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury).  

5.3 Nepoužitou dotaci je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 31. 3. 2017. 

5.4 Každé neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků, 
poskytnutých jako dotace,  je porušením rozpočtové kázně.  

5.5 Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace zprávu o jeho činnosti                
za rok 2016, a to nejpozději do 31. 3. 2017. 

5.6 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 bude poskytovatel dotace 
postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 

 
 

VI.  
Zvláštní ustanovení 

 
6.1 V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace jeho zánikem nebo v případě 

přeměny příjemce dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti, vyplývající  
z této smlouvy, budou splněny. 

6.2 Poskytovatel tímto uděluje plnou moc příjemci dotace k uzavírání smluv o nájmu 
hrobových míst s nájemci hrobových míst na veřejných pohřebištích ve Žďáře nad 
Sázavou včetně podávání návrhů žalob, související s vymáháním nedoplatků. 

 
 

VII.  
Závěrečná ustanovení 

 
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 1. 1. 2016.       
7.2 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. 

7.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. Návrh na změnu smlouvy musí být příjemcem poskytovateli 
doručen nejpozději do 30. 11. 2016. 

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

7.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města 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 
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vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb.,            
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7.6 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. 

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

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

 
 
 
 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 17.12. 2015, usnesení č. 10/2015/KS/3 
 
 
V …………………………… dne…………....... V…………………………. dne….....…… 
 
 
 
            
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
 
 
 
 
...................................................           .................................................... 
          Mgr. Zdeněk Navrátil          Sedlák – Santa G., s. r. o. 
starosta města Žďáru nad Sázavou                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
Příloha č. 1 
 
Ceník činností 
Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že příjemce bude provádět hřbitovní činnosti                 
za níže uvedené maximální ceny :     
- vykopání hrobu na hřbitově na ul. Jamská  
   (vč. zaházení hrobu a asistence hrobníka)                                   7.700,- Kč + DPH 
- vykopání hrobu na novém hřbitově na Zelené hoře            
   (vč.zaházení hrobu a asistence hrobníka)                                    8.200,- Kč + DPH 
 

Pronájem a služby s ním spojené 
Minimální 

rozměr  
v m2 

Cena v Kč za rok 

z celkové částky činí  

nájem služby 

Kobka v kolumbáriu 0,30 5,00 50,00 +DPH 

Deska epitafní 0,36 5,00 50,00 +DPH 

Hrob urnový 0,60 9,80 82,00 +DPH 

    dětský 0,60 9,80 82,00 +DPH 

  Nový hřbitov jednohrob 3,24 59,90 91,00 +DPH 

    dvojhrob 5,94 115,40 186,00 +DPH 

    trojhrob 7,20 140,10 309,00 +DPH 

  Ostatní hřbitovy jednohrob 1,78 35,50 95,00 +DPH 

    dvojhrob 3,36 66,60 194,00 +DPH 

    trojhrob 4,93 97,70 293,00 +DPH 

Hrobka   jednohrobka 3,50 69,80 82,00 +DPH 

    dvojhrobka 5,00 98,90 201,00 +DPH 

    trojhrobka 6,50 129,10 319,00 +DPH 
Další služby   Cena v Kč 

Vsyp bez účasti pozůstalých     750,00 +DPH 

  

skupinový s účastí 
pozůstalých     1 250,00 +DPH 
individuální s účastí 
pozůstalých     2 500,00 +DPH 

Pronájem smuteční síně 
* všední den     1 000,00 +DPH 

  

sobota     2 500,00 +DPH 

neděle, svátek     3 000,00 +DPH 

Pronájem chladírny *     700,00 +DPH 

* režijní nákladový paušál      
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