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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
  
Popis 
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem a příjemcem, kterému byl 
finanční příspěvek schválen v rozpočtu města na základě jeho žádosti a příjemcem, který nemohl 
být pro svou specifickou činnost vyhodnocen ve vyhlášeném dotačním programu. 
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje sdružením a organizacím pracujícím v sociální oblasti finanční 
příspěvky na částečné pokrytí provozních nákladů jednotlivých sociálních služeb, které poskytují. 
Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, z příspěvků krajů, od 
sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů může 
pokrýt město Žďár nad Sázavou.  

V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
město vyhlásilo dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných 
služeb a Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Vedle toho schválil 
finanční částku ve výši 800 000 Kč pro činnost oblastní charity. Oblastní charita ve městě působí 
od roku 1995 a v návaznosti na potřeby občanů rozšiřovala své služby. Poskytování jednotlivých 
služeb je občany města, kteří je využívají velmi dobře hodnoceno. Většinu finančních prostředků 
na poskytování sociálních služeb získává oblastní charita ze státního rozpočtu, dnes vyrovnávací 
platbou.  

Ve smlouvě v článku V. Podmínky poskytnutí dotace v odstavci 2 je uvedeno: 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) 
pro poskytovatele Diecézní charita Brno, IČ: 449 902 60 se sídlem třída Kpt. Jaroše  1928/9, Brno 
– město, k zajištění dostupnosti sociální služby: odlehčovací služby - ID 7981302, Osobní 
asistence – ID 8670041, pečovatelská služba – 2557883, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Ponorka) – 7732889, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ZR) - 5395460 zařazené 
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaném Krajem Vysočina dne 01. 01. 2016, s tím, 
že veřejná finanční podpora (dotace) přidělená na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). Zadavatel prohlašuje, že se cítí vázán všemi podmínkami, 
pravidly a zásadami, jimiž se řídí výše uvedené Pověření a na které je v tomto Pověření 
odkazováno. 
 
  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní při vyhodnocování dotačního programu Dotace 
pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb na svém zasedání dne 15. 02. 
2016 doporučila řešit individuální dotací zajištění provozu Klubu seniorů. 
Organizace Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR podala žádost na zajištění provozu Klubu seniorů 
v budově Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Tato organizace každoročně od města získávala finanční 
prostředky na služby spojené s užíváním prostorů Klubu seniorů s tím, že Svaz důchodců ČR, 1. 
MO ZR umožní v těchto prostorách zdarma působit ostatní spolky a kluby sdružující seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR nemůže při této činnosti prokázat 
20% spoluúčast, protože neinkasuje žádný podnájem. Členové komise se shodli na tom, že je 
nutné Svazu důchodců ČR, 1. MO ZR poskytnout potřebné finanční prostředky ve výši 80 500 Kč 
k tomuto účelu jinou formou, a to individuální dotací. Potřebné finanční prostředky členové komise 
doporučují poskytnout z nevyčerpané částky tohoto dotačního programu. Výše finanční částky 
tohoto dotačního programu byla totiž tvořena mimo jiné i položkou Příspěvek Klubu seniorů 
z loňského roku. Na činnost bude Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR žádat v dotačním programu pro 
podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. 



Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR podalo žádost na pokrytí provozních nákladů Klubu seniorů ve výši 
80 500 Kč. 
Doporučujeme vytvoření rozpočtové položky Klub seniorů ve výši 80 500 Kč snížením stávající 
položky č. 43.41 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb. 
Doporučujeme radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválení veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců ČR, 
1. MO ZR v předloženém znění 
Návrh řešení:  Schválit předložené smlouvy o poskytnutí dotace  
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele 
 
Stanoviska: Nejsou  
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OS/VPS/00151/2016 

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. Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1.MO Žďár nad Sázavou 

Se sídlem Okružní 23/8 Žďár nad Sázavou 
zastoupený předsedkyní pobočného spolku, paní Emilií Benešovou 
bankovní spojení: č.ú.: 252748154/0300, Československá obchodní banka, a.s. pob.  
IČO: 75110571  
Svaz důchodců ČR, obč. sdružení  1.MO Žďár nad Sázavou je zapsaný u Krajského soudu 
v Brně pod spis. zn. L 48075  
(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 Zastupitelstvo 
města Žďáru nad Sázavou č. 13/2016/OS/8 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 podporu 
činnosti uvedené v čl. IV. Účel dotace 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 80 500 Kč do 15 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce dotace se zavazuje, že do celkových 
nákladů 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 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II. a čl. III. této smlouvy výhradně za 

účelem Úhrada nákladů na energie a služby a nákupu věcí spojených se zajištěním provozu 
Klubu seniorů, Dolní 1, Žďár nad Sázavou. 

2.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
překročí celkovou výši nákladů, uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních 
zdrojů.  

3.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sv. 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 
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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 nejpozději do 31. 12. 2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2016. a 
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Uznatelnými náklady nejsou: 

- výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních 
předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na 
rekreaci apod.) 

- výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.  
- výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována 
- odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou 
- odstupné, ve smyslu zákoníku práce 
- dary  
- placení pokut, penále, úroků z úvěrů, placení leasingových splátek, náhrad škod 
- odpisy hmotného a nehmotného majetku 
- výdaje na pohoštění 

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 podpořené činnosti 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) logo poskytovatele dotace umístěné na  - plakátech, programech, informačních materiálech 

souvisejících s podpořenou službou. 
b) 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, 

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

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 
v minimální výši 20% je příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních 
dokladů nebo seznamem faktur a předložením originálních prvotních účetních dokladů ke 
kontrole na sociálním odboru. 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.  
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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 . 

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. 
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. 
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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 sociální odbor 

MěU Žďár nad Sázavou, Ing. Petr Krábek, tel.: 566 688 320, e-mail: petr.krabek@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 
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. 
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 31. 3. 2016, 13/2016/OS/8 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 03. 2016 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Emilie Benešová 
 starosta města předsedkyně pobočného spolku 
 



 
 

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. Diecézní charita Brno 

se sídlem třída Kpt. Jaroše  1928/9 
Brno – město 
IČO: 449 902 60 
typ příjemce: spolek 
zastoupená/jednající: Ing. Mgr. Oldřichem Hajčmanem 
bankovní spojení: 252 748 154/0300 vedený u ČSOB Žďár nad Sázavou 
(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/OS/x 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 podpory 
činnosti uvedené v čl. IV. (Účel dotace) 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 800 000 Kč v pěti splátkách, a to:  1 splátka ve výši 160 000 Kč do 15. 04. 2016 
       2 splátka ve výši 160 000 Kč do 15. 06. 2016 

       3 splátka ve výši 160 000 Kč do 15. 08. 2016 
       4 splátka ve výši 160 000 Kč do 15. 10. 2016 

       5 splátka ve výši 160 000 Kč do 15. 11. 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 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy v uvedené výši za 

účelem zajištění těchto služeb ve Žďáře nad Sázavou.  
Částka ve výši 150 000 Kč (sto padesát tisíc) bude použita na Domácí hospicovou péči, 
Částka ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc) bude použita na Charitní pečovatelskou službu, 
Částka ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc) bude použita na Kopretina – centrum pro rodinu s 
dětmi, částka ve výši 290 000 Kč (dvě stě devadesát tisíc) bude použita na Osobní asistenci, 



částka ve výši 240 000 Kč (dvě stě čtyřicet tisíc) bude použita pro Ponorku – nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, částka ve výši 40 000 Kč (čtyřicet tisíc) bude použita na úhradu 
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a částka ve výši 10 000 Kč (deset tisíc) bude 
použita pro Centrum prevence. 
(dále jen projekt). 

 
2.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 

překročí celkovou výši nákladů, uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce dotace částku 
tohoto překročení z vlastních zdrojů.  

 
3.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sv. 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. Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté 
prostředky spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální 
služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen 
„Pověření“) pro poskytovatele Diecézní charita Brno, IČ: 449 902 60 se sídlem třída Kpt. 
Jaroše  1928/9, Brno – město, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: odlehčovací služby - 
ID 7981302, Osobní asistence – ID 8670041, pečovatelská služba – 2557883, nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež (Ponorka) – 7732889, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(ZR) – ID 5395460 zařazených v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaných 
Krajem Vysočina 29. a 30. 12. 2015, s tím, že veřejná finanční podpora (dotace) přidělená na 
základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli 
v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 
Zadavatel prohlašuje, že se cítí vázán všemi podmínkami, pravidly a zásadami, jimiž se řídí 
výše uvedené Pověření a na které je v tomto Pověření odkazováno. 

3. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v čl. IV. 
této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování 
provozu činnosti uvedené v Čl. IV. této smlouvy v  období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
včetně souvisejících nákladů roku 2016, které budou proplaceny do 20. 01. 2017. 

4. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku a vyhovují 
zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Uznatelnými náklady nejsou: 

- výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních 
předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na 
rekreaci apod.) 

- výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.  
- výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována 
- odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou 
- odstupné, ve smyslu zákoníku práce 
- pořízení krátkodobého majetku 
- dary  
- placení pokut, penále, úroků z úvěrů, placení leasingových splátek, náhrad škod 
- odpisy hmotného a nehmotného majetku   
- výdaje na pohoštění 

5. 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. 

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

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

8. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a. logo poskytovatele dotace umístěné na  - plakátech, programech, informačních materiálech 

souvisejících s podpořenou službou. 
b. 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, 

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

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. Vyúčtování použití dotace je 
příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů nebo seznamem 
faktur a předložením originálních prvotních účetních dokladů ke kontrole na sociálním odboru. 
Za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. 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 . 

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. 
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 sociální odbor 

MěU Žďár nad Sázavou, Ing. Petr Krábek, tel.: 566 688 320, e-mail: petr.krabek@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 
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. 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 31. 03. 2016, 13/2016/OS/8 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 03. 2016 

 

 

 

 

 

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Jana Zelená 
 starosta ředitelka 
 
 
 



Zadost o poskytnuti dotace z rozpoctu mesta Zd'aru nad Sazavou 
v souladu se zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech 

uzemnich rozpoctu, v platnem zneni 

Zadatel: 

Fyzicka osoba 

Jmemo, pfijmeni, titul: 

Adresa: 

Datum narozeni: 

e-mail: 

Cislo bankovniho uctu: 

Fyzicka osoba podnikajici 

Nazev: 

Adresa bydliste: 

I CO: 

DIC: 

e-mail: 

Cislo bankovniho uctu: 

Pravnicka osoba 

Nazev: 

Sidlo: 

ldentifikace osob zastupujicich 
pravnickou osobu s uvedenim 
pravniho duvodu zastoupeni: 

ldentifikace osob s podilem v 
teto pravnicke osobe a o vysi 
tohoto podilu: 

ldentifikace osob, v nichi: rna 
pfimy podil, a o vysi tohoto 
podilu: 

I CO: 

DIC: 

e-mail: 

Cislo bankovniho uctu: 

Pozadovana castka: 

Ocel pouziti pozadovane 
dotace: 

Svaz duchodcu CR, 1. mistni organizace Zd'ar nad Sazavou 

Klub senioru Dolni 165/1, Zd'ar nad Sazavou 
Kontaktni adresa : Emilie Benesova, Okrui:ni 1950/23, Zd'ar nad 
Sazavou 

Emilie Benesova, pfedsedkyne pobocneho spolku, statutarni 
zastupce 

75110571 

benesovi@cbox.cz 

2527 48154/0300 

85.5oo Kc 

Naklady na energie a slui:by a drobny nakup - mistnosti Klubu 
senioru 
80.5oo Kc 



Doba, v niz ma byt dosa:Z.eno Rok 2016 
ucelu: 

Klub senioru u:Z.iva 1 0 organizaci. Svaz duchodcu CR jako 
organizace s nejvetsim poctem clenu byl v r. 2007 ustanoven 
jako smluvni partner Mesta Zdar nad Sazavou a prispevkove 
organizace Cerum (nyni Sportis). Naklady na energie a sluzby 

Oduvodneni zadosti: 
tykajici se 3 mistnosti Klubu senioru jsou prubezna polozka, 
kterou pres nas ucet hradime prispevkove organizaci Sportis 
faktury za energie a sluzby, zbylou castku pouzijeme na 
doplneni nadobi a jinych drobnych predmetu, ktere potrebuji 
obnovit. 
Protoze pro tento ucel nevytvarime zadne vlastni zdroje, zadame 
o individualni dotaci. 

1 . Podrobny popis planovanych aktivit 
2. Polozkovy rozpocet celkovych nakladu 

Seznam priloh zadosti: 3. Kopie dokladu o pravni subjektivite - Uplny vypis ze 
spolkoveho rejstriku 

4. Registracni list organizacni slozky 

Den vyhotoveni zadosti: 22.2.2016 

cestne prohlasuji, ze vsechny uvedene udaje jsou pravdive 

Razitko a podpis :Z.adatele, •,VA/£. r>OCHODCO CR /1 

; . mlstni organizace 
., 

popr. osoby zastupujici ·/· I 

;[{)A.R NAD sAZAVOU /d(. ( \! 
:Z.adatele: ' {I 

Zadost byla projednana dne: 

Mestem byla schvalena 
dotace ve vysi: 

Uvedeni duvodu nevyhoveni 
:Z.adosti o poskytnuti dotace: 



Priloha c.l 
k individualni zadosti 0 poskytnuti dotace z rozpoctu mesta Zd'aru nad Sazavou 

Podrobny popis planovanych akci : 

1. Mistnosti Klubu senioru pouzivaji tyto organizace: 

1. Svaz duchodcu Ceske republiky 
2. Svaz postizenych civilizacnimi chorobami - (klub respiriku, klub diabetiku a klub kardiaku) 
3. ROSKA 
4. Klub endoprotez 
5. Svaz telesne postizenych 
6. Sdruzeni krestanskych senioru 
7. Svaz diabetiku CR 
8. Svaz neslysicich a nedoslychav'tch 
9. UNIVERZUM 
lO.Kiub PARKINSON 

Smlouvu o uzivani podepsali take zastupci OROS skolstvi a Klubu duchodcu ZDAS, kteri zatim mistnosti 
nevyuzivaji a neposkytuji platby do fondu oprav. 

2. Vyuziti Klubu : 
Mistnosti Klubu jsou vyuzivany na schuze, cviceni, besedy, prednasky, trenovani pameti, promitani videa 
a fotografif, zdravotnf merenf, akupresuru a dalsi aktivity a klubovou cinnost. 
Pracovnfci Svazu neslysicich a nedoslychavych vyuzivaji Klub take ke sve poradenske cinnosti. 

Prumerne vyuzitf Klubu : 150 hod./mes. s prumernou ucasti 800 osob/mes. 



Prfloha c. 2 

k individualni zadosti o poskytnuti dotace z rozpoctu mesta Zd'aru nad Sazavou 

1. Castka 80.500 Kc pro Klub senioru bude pouzita takto : 

Faktury za energie a sluzby za 3 mistnosti v budove Dolni 165/1 : 

Nakup rychlovarne konvice, sklenicek, odpadkmr{ch kosu, podnosu, 

sacku do vysavace aj. 

Celkem 

78.832,- Kc 

1.668,- Kc 

8o.5oo,- Kc 

2. Dotace 80.500 Kc je pouze prubezna polozka pres nas ucet. Nevytvarime tedy vlastni zdroje. Vyuctovani 

nakladu- faktury a uctenky- budou predlozeny v predepsanem terminu. 



Tento Y9pis z verejnych rejstfiku elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 20.2.2016 v 16:32:11. 
EPVid:RtUn5QldQLME30oay1ATAg 

Datum zapisu: 
Datum vzniku: 

Spisova znacka: 

Nazev: 

Sldlo: 

ldentifikacnl clslo: 

Praynl forma: 

Zakladatel: 

Oplnyvypis 

ze spolkoveho rejstffku, vedeneho 
Mestsk9m soudem v Praze 

oddfl L, vlozka 48075 

1. ledna 2014 

1. ledna 1992 

L 48075 vedena u Mestskeho soudu v Praze 

zapsano 1. ledna 2014 

zapsano 1. ledna 2014 

Svaz duchodcu CR. obc.sdruzenf l.MO Zd'ar nad Sazavou 

Zd'ar nad sazavou, Okruznf 23/8 

751 10 571 

Pobocny spolek 

Svaz duchodcu Ceske republiky, o.s., IC: 004 08 182 
namestl Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 

zapsano 1. ledna 2014 

zapsano 1. ledna 2014 

zapsano 1. ledna 2014 

zapsano 1. ledna 2014 

zapsano 1. ledna 2014 
vymazano 16. kvetna 2014 

Svaz duchodcu Ceske republiky, o.s., IC: 004 08182 
namestf Winstona Churchilla 1800/2, Zizkov, 130 00 Praha 3 

zapsano 16. kvetna 2014 
vymazano 13. cervence 2015 

Svaz duchodcu Ceske republiky, z.s., IC: 004 08 182 
namestl Winstona Churchilla 1800/2, Zizkov, 130 00 Praha 3 

zapsano 13. cervence 2015 

Udaje platne ke dni: 19. (mora 2016 06:21 1/1 



v 

Svaz duchodcu Ceske republiky, o.s. 
Ustredi: nam. w. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 
Tel.: 234 462 082-4 E-mail: svazduchodcu@seznam.cz 

REGISTRACNi LIST 
ORGANIZACNi SLOZKY 

1. MO ~a~r nad 3~zavou Nazev organizace : Svaz duchodcu Ceske republiky, o.s. 

Sidlo: ~dar nad ..3~z,,.voa, 59l 01, Ckrzni 23/8 

telefon: 

e-mail: 

I C organizace: 

Organizace pusobi: ~~ar nad ..3az3vou 

Predseda: Emilie BP-nes ova, ---------------------------~-- -----

Mistopredseda: Ing. Anton:in Sindelar, 

Jmenem organizacni slozky jsou opnivneni jednat predseda nebo mistopfedseda. 

VPrazedne: 28.6.2ol2 

') 

(/.91~ ........................... 7 .. 
Ing. Oldfich PospiSil 

pfedseda 
Svazu duchodcu Ceske republiky, o.s. 

razitko 



Zadost o poskytnuti dotace z rozpoctu mesta Zd'aru nad Sazavou 
v souladu se zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech 

uzemnich rozpoctu, v platnem zneni 

Nazev: Diecezni charita Brno- Oblastni charita Zd'ar nad Sazavou 

Sidle: Horni 22, 591 01 Zd'ar nad Sazavou ~ESTSKY URAD 
Zd'ar nad Sazavou 

1/iO\ 

ldentifikace osob zastupujicfch '--" 51!) tJ;(C~ 

pravnickou osobu s uvedenim lng. Jana Zelena- i'editelka Dosia: 1 3. 11. Z015 
pravniho duvodu zastoupeni: zastoupeni na zaklade jmenovani c.i · 
ldentifikace osob s podilem v teto 

Ust!l: ..... 4. ...... Pril·~~ : .• 'f/0·.·.·.· .. 
pravnicke osobe a o vysi tohoto Neni relevantni 
podilu: 

ldentifikace osob, v nichz ma 
Neni relevantni pi'imy podil, a o vysi tohoto 

podilu: 

I CO: 44990260 

DIC: cz 44990260 

e-mail: ochzr@zdar. charita. cz 

Cislo bankovniho uctu: 11 0889787/0300 

Pozadovana castka: 1 575 ooo Kc 

Dotace bude pouzita na castecne hrazeni provoznich nakladu 

Ocel pouziti pozadovane 
spojenych s poskytovanim sluzeb Oblastni charity Zd'ar nad 

dotace: 
Sazavou. 

Doba, v niz rna byt dosazeno 1. 1. 2016 -31. 12. 2016 
ucelu: 

Financovani socialnich a dalsich sluzeb v oblasti prevence a 
prorodinne politiky je vicezdrojove a pi'ispevky obcf tvoi'i 
vyznamnou cast pi'ijmu techto sluzeb. 
Oblastni charita dlouhodobe poskytuje v regionu Zd'arska a 
samotneho mesta Zd'ar nad Sazavou velke mnozstvi sluzeb, 
kterYmi reaguje na poptavku v regionu. Jedna se o sluzby 

Oduvodneni zadosti: socialni pece a prevence, dale sluzby v oblasti prevence 
rizikoveho chovani a prorodinne sluzby. Ve vsech sluzbach 
usilujeme o naplneni poti'eb nasich uzivatelu a pi'ispivame ke 
zvyseni kvality jejich zivota. 
Popis jednotlivych sluzeb je uveden v Pi'iloze c. 1 

Cis. dopor. 

zp;.acciva.tei 

si)is·.·z·riak· 

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



1. Popis sluzeb 
2. Rozpocty sluzeb 

Seznam priloh zadosti: 

Den vyhotoveni :Zadosti: 6.11.2015 

cestne prohlasuji, ze vsechny uvedene udaje jsou pravdive 

lng. Jana Zelena/\ 

/-1 
Razitko a podpis :Zadatele, I 

~~"-
DIECEZNi CHARITA BRNO Q) 

'l'· 
nn;.ft.5TNi CHARITA 

popr. osoby zastupujici ~~ ~!·~:.~~: ZDfi.r: NAD SAZJ:VOU 
:Zadatele: tl~---··· . ;~cr.., " ~·9' 01 Zdar nad Sazavou 

·,: ·• :;.c J·J~ IC: 44 99 02 60 
·,I 



DIECEZNf CHARITA BRNO 
tr. Kpt. Jarose 9, 661 35 Brno 
P. 0. BOX635 
tel. 05/45 42 66 11, 45 21 34 56 
fax : 05/45 42 66 13 
E-mail : dchbrno@caritas.cz 
http : www.dchbrno.caritas.cz 

L 

Jmenovaci 

Jmeno: lng. Jana Zelemi 

dekret 

V souladu s ustanovenim § 27, odst. 4 a 5 Za.koniku prace 

Vas jmenuji 

do.funkce i'editelky Oblastni charity Zd'ar nad Sazavou 

s ucinnosti od 13. unora 2002 
na dobu urcitou do 31. !edna 2003 

a s mistem vykonu funk:ce okres Zd'ar nad Siizavou 

Timto dnem vznika Vas pracovni pomer k zamestnavateli Diecezni charite Bmo a 
od tohoto dne V iim bude vyplacena mzda, ktera byla stanovena podle vnitfnich mzdovych 
predpisu Diecezni charity Bmo. 

Od tohoto dne jste povinen plnit vsechny povinnosti, jak pro Vas vyplyvaji z 
pracovniho pomeru, tedy ze Ziikoniku prace, ze statutu a organizacniho riidu Diecezni 
charity Bmo, z obecne zavaznych predpisu a z pracovni naplne. Rovnez Yam nalezeji 
vsechny naroky jako ostatnim zamestnancilm. Vasim primym nadfizenym je reditel 
Diecezni charity Bmo. 

-~--~-~---~ ' ---~---(\ ' ~-~/ ,/ 

V Bme dne 12. unora 2002 1
1 A \ 

ICO: 44990260 
DIC: 290·44990260 

11! u ! il ·v 
Ing. ldfich Haicman 

' 1 reditel 
Ditcezni charity Bmo 

DIECEZNi CHARITA BRNO 
tr. Kpt. Jarose 9 1*.1 
P.O. BOX 635 :.1 
661 35 BRNO @ t;;;;;;;"[ 

Registrace u Ministerstva kultury CR ze dne 30.10. 1996 
KB Brno- mesto, c. u. 1583741621/0100 



DIECEZNf CHARITA BRNO 
tf. Kpt. Jarose 9, 661 35 Brno 
P. 0. BOX635 
tel. 05/45 42 66 11, 45 21 34 56 
fax: 05/45 42 66 13 
E-mail : dchbrno@caritas .cz 
http : www.dchbrno.caritas.cz 

Prodlouzeni 

Jmeno: Ing. Jana Zelenii 

L 

. , , 
Jmenovani 

V souladu s ustanovenim § 2 7, odst. 4 a 5 Ziikoniku priice a na ziiklade 
jmenovaciho dekretu ze dne 12. llilora 2002 

Yam prodluzuji jmenoviini 

do funkce feditelky Oblastni charity Zd'iir nad Siizavou 

a s mistem rykonu funkce uzemi b)lvaleho okresu Zd'iir nad Siizavou. 

Pfi vykonu funkce jste povinna plnit vsechny povinnosti, jak pro Viis vypl)lvaji z 
pracovniho pomeru, tedy ze Ziikoniku priice, ze statutu a organizacniho i'iidu Diecezni 
charity Bmo, z obecne ziivaznych pi'edpisu a z pracovni niiplne. Rovnez V iim niilezeji 
vsechny niiroky jako ostatnim zamestnancum. Vasim pi'im.Ym nadi'izenym je i'editel 
Diecezni charity Bmo. .. --? 

V Bme dne 15. ledna 2003 

·(Co: 44990260 
DIC: 290-44990260 

ij 
.·I 

! I \ J 

I~J. Oldi'ich Haicman 

' i'editel 
IJIECEZN{ CHARITA BRNO Diecezni charity Bmo 
tr. Kpt. Jarose 9 1·· 1 
P.O. BOX 635 <I' I 
661 35 BRNO (il) t·;;:;li"i 
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DIECEZNi CHARITA 
BRNO 

Vykon funkce 

Diecezni charita Brno 
tf. Kpt. JaroSe 9 
P.O. BOX 635 
661 35 Brno 

Jmeno: lng. Jana Zelemi 

nar.: 

Bytem: 

v v 

tel. +420 545 213 456 
fax +420 545 210 771 
dchbrno@caritas.cz 
www.dchbrno.caritas.cz 

Reditel OCH Zd'ar nad Sazavou 

V souladu s ustanovenim Zakoniku prace a Stanov Diecezni charity Bmo 

potvrzuji, ze v pracovnim pomeru k Diecezni charite Brno vykoniiviite funkci 

i'editele OCH Zd'ar nad Sazavou 
••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0. 0 ••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 •••••• 

s platnosti od ...... 13.2.2002 .......... na dobu neurcitou. 

Vsecimy Vase povinnosti vyplyvaji z pracovniho pomeru, tedy ze zakoniku prace, ze 
Stanov a organizacniho fiidu Diecezni charity Bmo, z obecne zavaznych pfedpisu a z pracovni 
naplne. Vasim pfimym nadfizenym je feditel Diecezni charity Bmo. 

V Bme dne ... 16.7.2009 .... 

Dne: d1; 1/ /·llf 
j 
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ii I DIECEZNf ~HARITA BRNO 
OBLASTNI CHARITA 
ZDAR NAD SAZAVOU 

Charitni pecovatelska sluzba 

I Diecezni charita Brno 
Oblastni charita Zd'ar nad Sazavou 
Horni 22, 591 01 Zd'ar nad Sazavou I 

tel: +420 566 626 040 

ochzr@zdar.charita.cz 

Poslanfm Charitnf pecovatelske sluzby je pomahat lidem, kteri majf snizenou 
sobestacnost z duvodu veku, chronickeho onemocneni nebo zdravotniho postizeni a jsou 
odkazani na pomoc druhych pri peci o sebe a o svoji domacnost, aby mohli zustat co 
nejdele ve svem domacim prostfedi. 

V race 2015 bylo do 30. 9. ve zdarske pobocce poskytnuto 2 685 hodin sluzby na zaklade 
87 uzavrenych smluv. 

Osobni asistence 

Osobni asistence je terennf sluzbou Oblastni charity Zd'ar nad Sazavou pro deti a dospele 
s postizenim nebo dlouhodobym onemocnenim. Nasim poslanim je zajistit temto lidem 
podporu pri naphiovani jejich potfeb v domacim nebo spolecenskem prosti'edi, aby mohli 
zit beznym zpusobem zivota. Sluzba je poskytovana detem od ti'i let a dospelym se 
zdravotnim postizenim nebo dlouhodobym onemocnenfm, ktei'i poti'ebuji podporu v beznem 
zivote 

V race 2015 bylo do 30. 9. ve zdarske pobocce poskytnuto 5 654 hodin sluzby 18 
uzivatelum. 

Domaci hospicova pece 

Nasim poslanim je pomoci lidem s tezkym nevylecitelnym onemocnenim a umirajicim 
prozit posledni obdobi sveho zivota v domacim prostredi a zaroven poskytnout podporu 
a pomoc blizkym pecujicim osobam a umoznit jim nezbytny odpocinek. Cilovou skupinou 
jsou tezce nemocni a umirajici lide vsech vekovych kategorii, u kterYch byla ukoncena 
kurativni lecba, a neni bezpodminecne nutna hospitalizace. 

v race 2015 bylo do 30. 9. ve zdarske pobocce poskytnuto 773 hodin pece 19 uzivatelum. 

Socialne aktivizacni sluzby 

Poslanim sluzby je pomoc a podpora rodinam s detmi, jejichz vyvoj je ohrozen v dusledku 
dlouhodobe nepi'iznive situace, kterou rodiny nedokazf samy pi'ekonat. Jedna se o rodiny v 
dlouhodobe nepi'fznive socialni situaci nebo ohrozene rizikovym zpusobem zivota, zijicf v 
okrese Zd'ar nad Sazavou. 

V race 2015 bylo do 30. 9. ve zdarske pobocce poskytnuto 614 hodin sluzby 16 rodinam. 

Ponorka - nizkoprahove zarizeni 

Poslanfm nizkoprahoveho zai'fzenf pro deti a mladez je poskytovat zazemi, pomoc a 
podporu dospivajicim ve Zd'ai'e nad Sazavou, ktei'f se ocitli v nepriznive zivotni situaci 
nebo jsou jf ohrozeni, a pi'ispfvat ke zlepseni kvality jejich zivota. Cilovou skupinou 

cislo uctu: 110889787/0300 
registrace 30.10.1996 MK CR, 8/1-07-708/1996 

IC 44990260 
www.zdar.charita.cz 



ii I DIECEZNI ~HARITA BRNO 
OBLASTNI CHARITA 
ZDAR NAD SAZAVOU I Dieceznf charita Brno 

Oblastni charita Zd'ar nad Sazavou 
Horni 22, 591 01 Zd'ar nad Sazavou I 

tel: +420 566 626 040 

ochzr@zdar.charita.cz 

nfzkoprahoveho zarfzenf jsou deti a mlade:Z ve veku 6 a:Z 20 let, ktera se pohybuje ve 
Zd'are nad Sazavou a zazfva neprfznivou socialni situaci nebo jsou ji ohrozena. 

V roce 2015 byla do 30. 9. poskytnuta sluzba 89 u:Zivatelum. 

Kopretina - centrum pro rod ice a deti 

Kopretina - centrum pro rodice s detmi je zarizenim Oblastni charity Zd'ar nad Sazavou. 
Nasim poslanfm je podpora rodiny, zvysovimi rodicovskych kompetenci a 
zodpovednosti. Pomoci nasich programu pusobime preventivne proti negativnim jevum v 
rodine, podporujeme mezigeneracni komunikaci, vztahy a soudr:Znost rodiny. Cflovou 
skupinu nami poskytovanych sluzeb tvori predevsim rodiny s detmi, rodice na materske ci 
rodicovske dovolene, tehotne zeny a jejich partneri. 

V roce 2015 byla do 30. 9. poskytnuta sluzba 208 rodinam. 

Centrum prevence 

Centrum prevence realizuje programy primarni prevence a adaptacni kurzy, ktere 
pomahaji upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladeho dospivajiciho cloveka tak, aby se 
vyhnul rizikovemu chovani (zneuzfvani legalnich a nelegalnich navykovych latek, 
agresivita, vandalismus aped.). Zaky a studenty podporuje v posileni zdraveho 
sebevedomi, sebeduvere, komunikacnich dovednostech, toleranci a prijeti 
odpovednosti za sve chovani. Cilovou skupinou jsou trfdni kolektivy zakladnich a strednich 
skol, ktere se bezne setkavaji s ruznymi druhy rizikoveho chovani. 

v roce 2015 bylo do 30. 9. ve zdarskem regionu poskytnuto 39 programu 626 zakum, 
realizovan byl take program selektivni prevence. 
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registrace 30.10.1996 MK CR, 8/1-07-708/1996 

IC 44990260 
www.zdar.charita.cz 



1.1. Materialove na 

1.2. Energie 

1.3. 

1.4. Cestovnf naklady 

1.5. Opravy, udriba 7 920 Kc 

1.6. Spoje 11 640 Kc 

Zpracoval: Vitezslav Korcak- ekonom, rozpoctar Oblastni charity Zdar nad Sazavou 
Ve Zdare nad Sazavou, 6.11.2015 

4 800 Kc 6 290 Kc 

23 o6o Kc 21 980 Kc 

1 o5o Kc 

5 o7o Kc 
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