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Popis 
Město Žďár nad Sázavou se prorodinnou a seniorskou problematikou zabývá delší dobu a od roku 
2013 podává žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny. Rada města na svém 
zasedání č. 50 dne 3. 10. 2016 schválila podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. 
V rámci tohoto grantového programu byl projekt města „Podpora prorodinné politiky města Žďáru 
nad Sázavou 2017“ podpořen. Byla přiznána dotace ve výši 100 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí 
dotace z Fondu Vysočina uzavřená mezi městem a Krajem Vysočina byla schválena radou města 
dne 30. 12. 2016.  
V rozpočtu města pro rok 2017, je schválena položka Projekt Podpora prorodinné politiky ve výši 
200 tis. Kč.  
Prorodinnými aktivitami se zabývají v našem městě dvě rodinná centra, a to Kopretina – centrum 
pro rodiče s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Obě centra zpracovala plán aktivit pro rok 2017 a 
předložila rozpočty aktivit. Plánované aktivity jsou v souladu s cíli projektu. S centry je třeba uzavřít 
smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2017“ tak, 
aby mohly být na tato rodinná centra přeneseny povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. Aktivity projektu musí být zrealizovány 
nejpozději do 31. 12. 2017. Do 31. 1. 2018 musí být podána závěrečná zpráva o realizaci projektu 
na Kraj Vysočina. Poté bude městu vyplacena schválená dotace. 
 
Geneze případu 
Město opakovaně realizuje projekt na podporu prorodinné politiky. Aktivity zaměřené na rodinu a 
seniory zajišťují ve městě dvě rodinná centra Rodinné centrum Srdíčko a Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi. Projekt je hrazen z městského rozpočtu a za spoluúčasti Kraje Vysočina z Fondu 
Vysočiny.  
Cílem projektu je nabídnout volnočasové aktivity rodinám s dětmi, podpora zdravého životního 
stylu, podpora aktivního života seniorů a podpora mezigeneračního soužití. 
V minulých letech již byla uplatněna žádost do grantového programu s názvem „Podporujeme 
prorodinnou a seniorskou politiku obcí “ z Fondu Vysočiny. Celkové náklady na projekt byly 
opakovaně vyčísleny na částku 200 000 Kč. Projekt zajišťovala výše uvedená rodinná centra 
zabývající se prorodinnými aktivitami a aktivitami pro seniory. Projekt byl hrazen z městského 
rozpočtu a za spoluúčasti Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny. S centry je navázána dlouhodobá 
spolupráce a pro práci s rodinami jsou využívány i jejich další služby. 
Rada města Žďáru nad Sázavou na svém jednání č. 50 dne 3. 10. 2016 schválila podání žádosti o 
finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí“ z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina. Žádost s názvem „Podpora prorodinné politiky Města Žďár nad Sázavou 
2017“ byla dne 15. 9. 2016 odevzdána k posouzení na Krajský úřad Kraje Vysočina. Městu byla 
přiznána dotace ve výši 100 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina uzavřená mezi 
městem a Krajem Vysočina byla schválena radou města č. 57 dne 30. 12. 2016 usnesením č. 
899/2016/OS.  
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky 
Města Žďáru nad Sázavou 2017“ v předloženém znění a pověřuje místostarostu města podpisem 
smlouvy. 
V souladu se směrnicí města Žďáru nad Sázavou o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu 
hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizaci 
jimi zřízených, bylo osloveno s objednávkou na zajištění projektu Podpora prorodinné politiky 
Města Žďár nad Sázavou Kolpingovo dílo České republiky z.s. (Rodinné centrum Srdíčko) a 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi). Obě centra potvrdila 
zajištění projektu. 
Nyní je třeba schválit Smlouvy o dílo, které budou uzavřeny se jmenovanými zařízeními, aby 
mohlo být dílo v letošním roce realizováno. 
 
 
 
 



 
Tabulka získaných dotací od Kraje Vysočina a spoluúčasti města. 
 
 2013 2014 2015   2016  2017 
Dotace Kraje Vysočina 120 000 84 000 76 000 0 100 000 
Spoluúčast města 80 000 116 000 124 000 160 000 100 000 
 
 
Smlouvy o dílo jsou přiloženy k materiálu. 
 
 
Návrh řešení 
Je uveden v materiálu 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrženy varianty 
 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o dílo 
  
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů 
 

1. Smluvní strany 
  
OBJEDNATEL:   
MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841   DIČ: CZ00295841 
Telefon: 566 688 111     
Fax: 566 621 012 
Bankovní spojení: č. ú.: 328 751/0100 
 
zastoupené starostou města, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem ve věcech smluvních  
a Ing. Petrem Krábkem ve věcech technických 
 a 
  
ZHOTOVITEL:  
Diecézní charita Brno  
se sídlem třída Kpt. Jaroše  1928/9 
Brno - město 
IČO: 449 902 60 

Organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou   
Bankovní spojení: č. ú: 110 889 787/0300, ČSOB Žďár nad Sázavou 
IČO:      44990260                                                   
Telefon:          566 626 040                                     Fax: 566 631 643 
 
Zastoupená ředitelkou, paní ing. Janou Zelenou, oprávněným jednat ve věcech smluvních a Bc. 
Zdenkou Šrámkovou ve věcech technických   
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou dne 4. 1. 2017 mezi objednatelem a 
Krajem Vysočina a v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne 24. 4. 2017, 
tuto smlouvu o dílo:   
 

2. Předmět plnění 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy 

provést pro objednatele toto dílo: 
  

„Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2017“ 
2.2 Předmětem díla bude zajištění minimálně 10 aktivit v kalendářním roce 2017 zaměřených 

zejména na tyto oblasti: 
a) Podpora mezigeneračního soužití a prohloubení rodinných vztahů, vytváření příležitostí 

pro setkávání generací (nabídka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a prarodiče 
s dětmi, přednášky týkající se problémového chování, individuální pomoc pro rodiny 
nebo jednotlivce) 

b) Rozvoj zdravého životního stylu rodiny (tematicky zaměřené přednášky pro rodiny a 
seniory) 

c) Slaďování rodinného a pracovního života (podpora rodičů při návratu do pracovního 
procesu formou přednášek, konzultací, nabídka hlídání dětí pro rodiče hledající si 
zaměstnání) 

d) Zapojování seniorů do aktivního života (besedy, workshopy, cvičení pro seniory) 
 
2.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a   



           odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této  
           smlouvy, a že řádně provedené dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu. 
2.4 Aktivity jsou specifikovány v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

3. Doba plnění 
3.1 Doba plnění díla:  

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017. 

 
Dokončení bezvadného díla se rozumí předání díla jako celku objednateli v místě plnění a 
předání nutných dokladů. 

 
4. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je Žďár nad Sázavou.  
Místem předání díla je Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.  

 
5. Cena plnění 

5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli   
Smluvní cenu: 
cena včetně DPH 100 000 Kč   

5.2  Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné 
k realizaci díla specifikovaného touto smlouvou.  

 
6. Platební podmínky 

6.1  Cena díla bude zaplacena na základě fakturace, bude prováděna ve třech termínech na 
základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

 
Termíny fakturace: 
První termín do 30. 6. 2017  
Druhý termín do 30. 9. 2017  
Třetí termín do 16. 12. 2017 

 
6.2 Závěrečné vyúčtování dle soupisu provedených prací vystavené po předání díla a to 

nejpozději do 9. 1. 2018. 
6.3 Součástí fakturace budou dokumenty, prokazující realizované aktivity, zejména doklady o 

účasti fotodokumentace z aktivit, stručný popis provedených aktivit, informace o 
realizované publicitě apod.  
 

7. Povinnosti zhotovitele:  
7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit publicitu díla a to zejména umístěním aktivního webového 

banneru se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ na svých internetových stránkách, 
když webový banner je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Dále je zhotovitel 
povinen na výstupech předmětu díla nebo v jejich bezprostřední blízkosti uvést označení 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na shora uvedené www adrese Kraje Vysočina a prezentovat aktivity v dostupných 
médiích včetně uvedení faktu, že akce byla podpořena Krajem Vysočina.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o průběhu plnění díla při vyúčtování 
v termínech uvedených v bodě 6.1 průběžnou zprávou, která bude obsahovat:  

− stručný popis uskutečněných akcí 
− doložení účasti na jednotlivých aktivitách 
− fotodokumentaci z uskutečněných aktivit 
− finanční vyúčtování akcí 
 
 

8. Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající 

právo k odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku se považují 
tyto povinnosti: 

            - prodlení zhotovitele se započetím díla delším jak 90 dnů 
 - porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. 7. této smlouvy 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 
8.2 Smluvní pokuty 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení až do předání a převzetí díla  
Při prodlení objednatele s úhradou faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

8.3. Dohodnuté smluvní pokuty nemají vliv na výši náhrady škody, která by objednateli vznikla 
z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem.  

 

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským   
            zákoníkem, zejména § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 
9.2. V  případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy bude neplatné, nemá tato   skutečnost  

vliv na platnost ostatních ujednání smlouvy. 
9.3 Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.  
            Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. 
9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupce obou 

smluvních stran.  
9.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpis. 
9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Stručný soupis aktivit.  
9.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 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.  
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města 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. Zhotovitel 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. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství. 

 
10.    Podpisy smluvních stran 

 

Ve Žďáře nad Sázavou        Ve Žďáře nad Sázavou  

dne             dne  
 
 
 
 
  

  
 
za zhotovitele                                                za objednatele             
Ing. Jana Zelená      Mgr. Zdeněk Navrátil 
ředitelka                                            starosta města 



Příloha č. 1 Stručný soupis aktivit 
 
Proběhnou aktivity cílené na: 
 
 

1) Aktivity zaměřené na podporu rodin se specifickými potřebami →  jedná se o nové 
aktivity, které jsou zaměřené na podporu rodičů samoživitelů a jejich děti →  rodin se 
specifickými potřebami. 
 

• Jedná se o měsíční pravidelnou aktivitu pod odborným vedením, psychologa, a 
speciálního pedagoga a pediatra. Bude se jednat o komunitní setkávání, během kterého 
bude pracováno s celou rodinou, pomocí prožitkových a interaktivních her pro rodiče 
s dětmi – rodiny se specifickými potřebami. Vzdělávání rodičů bude probíhat v oblasti 
výchovy, komunikace a přístupu k dítěti během a po rozvodovém stavu či ztrátě jednoho 
z rodičů. V rámci aktivity je I. část společná pro rodiče s dětmi a II. část je rozdělena a 
zaměřena zvlášť na práci s rodičem a na práci s jeho dítětem. 

      Předpoklad účasti: 6 – 8 rodin s dětmi 
 

Výstup: Podpora a pomoc rodinám se specifickými potřebami. Rodina – bezpečný 
prostor a jistota pro dítě, zlepšení vztahů, komunikace a soulad v rodině. 
 
 

2) Aktivity zaměřené na podporu mezigeneračního soužití, na podporu a prohloubení 
rodinných vztahů → jedná se o aktivity vycházející z tradičních hodnot způsobu života, při 
nichž by mělo docházet k vzájemné mezigenerační komunikaci (prarodič→ rodič –→ dítě 
→ prarodič)  
 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vytváření příležitostí pro 
setkávání generací a prevence sociálního vyloučení. 

  
• Duchovní hodnoty v rodinách – Pouť do Rwandy 

Beseda o povědomí křesťanských hodnot a tradičního křesťanského života. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, příležitost pro setkávání 
generací a prevence sociálního vyloučení 
Předpoklad účasti -  20 rodin + 15 rodin seniorů 
 

• Postní doba a tradiční Velikonoce v Kopretině 
Jarní a Velikonoční aranžmá, tradiční výroba kraslic – tvoření z pedigu, perníku, výroba kraslic a 
ukázka velikonočních pokrmů. Beseda - Postní doba v každodenním životě. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů a příležitost pro setkávání 
generací, prarodičů a vnoučat. 
Předpoklad účasti -  20 rodin + 10 rodin seniorů 
 

• Dětský den s názvem „Táta frčí“ 
Podpora aktivního otcovství - sportovní a vzdělávací den pro tatínky či dědečky s dětmi i pro celé 
rodiny.  
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, aktivní zapojení seniorů a příležitost pro 
setkávání generací  
Předpoklad účasti -  20 rodin 
 
 

• Adventní dílny, beseda o vánočních tradicích a zvycích 
Výroba perníkových chaloupek, svíček a drobných dárečků, ukázka vánočních pokrmů. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, aktivní zapojení seniorů a 
prevence sociálního vyloučení. 
Výstup: díky přednášeným tématům a tvůrčím dílnám získat další informace využitelné pro zdravé 
fungování rodiny a podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, aktivní 
zapojení seniorů a příležitost pro setkávání generací, prarodičů a vnoučat. 
Předpoklad účasti - 20 rodin + 20 rodin seniorů 
 

• Mikulášská nadílka s kulturním programem  



Divadlo pro děti, rodiče a prarodiče 
Výstup: podpora prohloubení rodinné soudržnosti, příležitost pro setkávání generací a 
prevence sociálního vyloučení.  
Předpoklad účasti -  30 rodin 
 

3) Aktivity zaměřené na setkávání generací, zapojování seniorů do aktivního života,    
     pořádání vzdělávacích, společenských a kulturních akcí s tímto cílem.  
     Výstup: aktivní zapojení seniorů do programu centra, vzdělávání seniorů. 

 
• Babiččina pohádka (nejméně 4 akce ročně) 

Babička čte dětem pohádku, kterou si spolu s rodiči po té ztvární dramaticky, pomocí divadélka, 
výtvarně ztvární. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, aktivní zapojení seniorů a příležitost pro 
setkávání generací, prevence sociálního vyloučení seniorů. 
Předpoklad účasti -  30 rodin + senior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Smlouva o dílo 
  
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů 
 

1. Smluvní strany 
  
OBJEDNATEL:   
MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841   DIČ: CZ00295841 
Telefon: 566 688 111     
Fax: 566 621 012 
Bankovní spojení: č. ú.: 328 751/0100 
zastoupené starostou města, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem ve věcech smluvních a ing. 
Petrem Krábkem ve věcech technických 
a 
  
ZHOTOVITEL:  
Kolpingovo dílo České republiky z.s.  
se sídlem nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:       43379729     
Telefon:           566 585 010                                      Fax: 566 585 020 
Bankovní spojení: č. ú: 103 839 765/0300, ČSOB Žďár nad Sázavou 
  
Zastoupené centrálním sekretářem panem Liborem Havlíkem, oprávněným jednat ve věcech 
smluvních a panem Václavem Dobrovolným ve věcech technických   
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou dne 4. 1. 2017 mezi objednatelem a 
Krajem Vysočina a v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne 24. 4. 2017, 
tuto smlouvu o dílo:   
 

2.  Předmět plnění 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy 

provést pro objednatele toto dílo: 
  

„Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2017“ 
2.2 Předmětem díla bude zajištění minimálně 10 aktivit v kalendářním roce 2017 zaměřených 

zejména na tyto oblasti: 
a) Podpora mezigeneračního soužití a prohloubení rodinných vztahů, vytváření příležitostí pro 

setkávání generací (nabídka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a prarodiče s dětmi, 
přednášky týkající se problémového chování, individuální pomoc pro rodiny nebo 
jednotlivce) 

b) Rozvoj zdravého životního stylu rodiny (tematicky zaměřené přednášky pro rodiny a 
seniory) 

c) Slaďování rodinného a pracovního života (podpora rodičů při návratu do pracovního 
procesu formou přednášek, konzultací, nabídka hlídání dětí pro rodiče hledající si 
zaměstnání) 

      d)   Zapojování seniorů do aktivního života (besedy, workshopy, cvičení pro seniory) 
 
2.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a   
           odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této  
           smlouvy, a že řádně provedené dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu. 
2.4 Aktivity jsou specifikovány v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 
 



3. Doba plnění 
 
3.1 Doba plnění díla:  
 Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2017. 
 
 Dokončení bezvadného díla se rozumí předání díla jako celku objednateli v místě plnění a 

předání nutných dokladů. 
 

4. Místo plnění 
 
4.1 Místem plnění je Žďár nad Sázavou.  
4.2 Místem předání díla je Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.  
 

5. Cena plnění 
 
5.1  Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli   
            Smluvní cenu: 
            cena včetně DPH 100 000 Kč   
5.2 Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné 

k realizaci díla specifikovaného touto smlouvou.  
 

6. Platební podmínky 
 
6.1  Cena díla bude zaplacena na základě fakturace, bude prováděna ve třech termínech na 

základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
 
 Termíny fakturace: 
 První termín do 30. 6. 2017  
 Druhý termín do 30. 9. 2017  
 Třetí termín do 16. 12. 2017 
 
6.2. Závěrečné vyúčtování dle soupisu provedených prací vystavené po předání díla a to 

nejpozději do 9. 1. 2018. 
6.3  Součástí fakturace budou dokumenty, prokazující realizované aktivity, zejména doklady o 

účasti, fotodokumentace z aktivit, stručný popis provedených aktivit, informace o 
realizované publicitě apod.  

 

7. Povinnosti zhotovitele:  
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit publicitu díla a to zejména umístěním aktivního webového 

banneru se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ na svých internetových stránkách, 
když webový banner je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Dále je zhotovitel 
povinen na výstupech předmětu díla nebo v jejich bezprostřední blízkosti uvést označení 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na shora uvedené www adrese Kraje Vysočina a prezentovat aktivity v dostupných 
médiích včetně uvedení faktu, že akce byla podpořena Krajem Vysočina.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o průběhu plnění díla při vyúčtování 
v termínech uvedených v bodě 6.1 průběžnou zprávou, která bude obsahovat:  

− stručný popis uskutečněných akcí 
− doložení účasti na jednotlivých aktivitách 
− fotodokumentaci z uskutečněných aktivit 
− finanční vyúčtování akcí 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


8. Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 
 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající 

právo  k  odstoupení  od  smlouvy  bez  nároku  na  náhradu   škody   a ušlého zisku se 
považují tyto povinnosti: 

            - prodlení zhotovitele se započetím díla delším jak 90 dnů 
 - porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. 7. této smlouvy 
8.2.  Smluvní pokuty 
 Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení až do předání a převzetí díla  

 Při prodlení objednatele s úhradou faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

8.3. Dohodnuté smluvní pokuty nemají vliv na výši náhrady škody, která by objednateli vznikla 
z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem.  

9. Závěrečná ustanovení 
9.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským   
            zákoníkem, zejména § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 
9.2. V  případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy bude neplatné, nemá tato  skutečnost  

vliv na platnost ostatních ujednání smlouvy. 
9.3. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.  
            Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. 
9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupce obou 

smluvních stran.  
9.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpis. 
9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Stručný soupis aktivit  
9.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 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.  
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města 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. Zhotovitel 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. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství. 

 
10.    Podpisy smluvních stran 

Ve Žďáře nad Sázavou            Ve Žďáře nad Sázavou  

dne                 dne  
 
 
 

  
za zhotovitele                                                za objednatele             
pan Libor Havlík     Mgr. Zdeněk Navrátil 
centrální sekretář            starosta města 



Příloha č. 1 Stručný soupis aktivit 
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