
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 
 DNE: 23.10.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1275/2017/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Dotace od uvolněných zastupitelů 

 

ANOTACE: 
 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace od uvolněných zastupitelů, pověření starosty 
města uzavřením těchto smluv. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli z dotačního programu Dotace 
od uvolněných zastupitelů v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města uzavřením 
této smlouvy s jednotlivými žadateli, uvedenými v tabulce č. 1. 
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Název materiálu:   Dotace od uvolněných zastupitelů 
 
Počet stran:     1 
 
Počet příloh:    1. vzor veřejnoprávní smlouvy 
     2. výzva 
     3. tabulka č.1  návrh na schválení dotace 
     4. tabulka č.2  návrh na neschválení dotace 
      
 
 
Popis 
 
Rada města na svém zasedání dne 16.01.2017 vyhlásila dotační program „Poskytování dotací 
od uvolněných zastupitelů“. Jedná se o vyhlášený program – poprvé v roce 2015. 
 
K 30.09.2017 jsme obdrželi celkem 16 žádostí. Dne 13.10. 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef 
Klement a paní Radka Remarová otevřeli zalepené obálky s jednotlivými žádostmi a posoudili 
administrativní správnost a splnění základních podmínek pro podání projektu. 
 
 
 
 
Geneze případu 
 

• Rada města č. 58    17. Usn. 905/2017/MST 
Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé 
 
Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Rada města v předloženém znění. 
Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Uvolnění zastupitelé v předloženém 
znění. 
 

 
 
Návrh řešení 

• schválit návrh usnesení 

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou navrženy varianty 
 

 
Doporučení předkladatele 
 

• schválit vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a jednotlivými 
žadateli o poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“,      
v  předloženém znění a pověřit starostu uzavřením této smlouvy s jednotlivými žadateli 
uvedenými v tabulce č. 1. 

 
 
Stanoviska  

• nejsou 

 



«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEREJNOPRAVNiSMLOUVA 
uzavi"ena die ust. § 1 Oa a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovYch pravidlech 

uzemnfch rozpoctu, v platnem znenf 

I. Smluvni strany 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 

a 

se sf diem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene starostou panem Mgr. Zderikem Navratilem 
cfslo bankovnfho uctu: 328751/0100, Komercnf banka a.s. pob. Zcfar nad Sazavou 
IGO: 00295841, DIG: CZ00295841 
Mesto Zd'ar nad Sazavou je zapsano v registru ekonomickych subjektu pod c.j . 503/2004 
(dale jen ,poskytovatel dotace") 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupeny «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovnf spojenf: c.u. «subjekt_banka_ucet_nositel»l«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev_nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel» 
«subjekt_lcoRc» «Subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsany u Krajskeho soudu v Brne pod spis. zn. 
«subjekt_rejstrik_soud» 
(dale jen ,pi"fjemce dotace") 

II. Ovodni ustanoveni 

V souladu se zakonem c. 250/2000 Sb .. o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu. 
v platnem znenf, zakonem c. 128/2000 Sb .. o obcich, v platnem znenf, ana zaklade usneseni 
«pripad_nazev_organ» Zd'aru nad Sazavou c. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
<<pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace pffjemci dotace nfze uvedenou 
dotaci. 
Pi'ijemce dotaci za podminek stanovenych v teto smlouve pi'ijfma a zavazuje se. :Ze bude 
«smlouva_predmet_smlouvy» realizovat SvYm jmenem, na svou vlastnf odpovednost. v souladu 
s pravnfmi pi"edpisy a podminkami teto smlouvy. 

Ill. Vyse dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje pi'fjemci dotace poskytnout na jeho. shora uvedeny ucet. dotaci 
ve vYSi «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kc do 15 dnu po podpisu teto smlouvy. Pffjemce 
dotace se zavazuje, ze do celkovych nakladu na akci nebudou zahrnuty naklady na vlastnf 
dane. Vsechny naklady musf bYt kalkulovany bez dane z pfidane hodnoty v prfpade. kdy 
pi'ijemce dotace je jejfm platcem. 

IV. Ocel dotace 

1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Gl. II. a Gl. Ill. teto smlouvy vyhradne za 
ucelem podpory «Smlouva_predmet_smlouvy», dale jen ,akce". 

2. Dotace je vei"ejnou financnf podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb .. o financnf kontrole 
ve vei'ejne sprave a o zmene nektef9ch zakonu (zakon o financnf kontrole), ve znenf 
pozdejsfch pi'edpisu, a vztahujf se na ni vsechna ustanovenf tohoto zakona. 



V. Podminky poskytnuti dotace 

1. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen v souladu se zakonem c. 320/2001 Sb., o 
financni kontrole ve vefejne sprave vykonavat kontrolu nad nakladanfm s poskytnutou dotaci, 
pficemz pfijemce dotace je povinen tuto kontrolu strpet, poskytnout zastupci poskytovatele 
dotace soucinnost, jakoz i poskytovat na vyzadani veskerou dokumentaci, vcetne financnich 
a ucetnich vykazu vztahujicich se k pfedmetu plneni teto smlouvy, a to i po ukoncenf 
platnosti teto smlouvy. 

2. Pfijemce dotace je povinen pouzit poskytnutou dotaci vyhradne pro ucel stanoveny v Gl. IV. 
teto smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozdeji do 31 .12.2017. 

3. Uznatelne naklady na realizaci jsou ty, ktere vznikly a byly uhrazeny v prubehu roku 
«Smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelne naklady jsou «Smlouva_ucel_smlouvy». 

4. Pfijemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznamit do 15 dnu zahajeni insolvencniho 
fizeni, vstup pravnicke osoby do likvidace, zmenu statutarniho orgimu nebo jeho elena, 
zmenu nazvu, bankovniho spojeni, sfdla ci adresy, jakoz i j ine zmeny, ktere mohou 
podstatne ovlivnit zpusob jeho hospodafeni a naph1 jeho aktivit ve vztahu k poskytnute 
dotaci. 

5. Pfijemce dotace je opravnen pouzit znak mesta za ucelem prezentace poskytovatele dotace 
v ramci «smlouva_predmet_smlouvy» v souladu s § 34a, odst. 3 zakona c. 128/2000 Sb., o 
obcich. 

6. Pfijemce dotace je povinen v pfipade informovani sdelovacich prostfedku o sve cinnosti 
uvest fakt, ze cinnost je podporovana poskytovatelem dotace. 

7. Pfijemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v nasledujicim rozsahu (die 
moznosti- na zvazeni) 
a) na vystupech akce typu plakatu, pozvanek, programu, publikacf, webovych stranek nebo 

j inych nosicu uvede pfijemce dotace .. sponzorsky vzkaz" poskytovatele dotace, ktery je ke 
stazeni na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy 

b) oficialni pozvani zastupcu poskytovatele dotace, zajisteni uvodniho slova (zdravice) pro 
zastupce poskytovatele dotace, 

c) umisteni aktivniho odkazu www.zdarns.cz na webovych strankach souvisejicfch 
s konanim akce, 

d) viditelne a prominentni vyveseni loga nebo znaku poskytovatele dotace v mfstech konani 
akce (reklamni poutac si pffjemce vyzvedne na Mestskem uradu, odboru skolstvi). 

e) zaslat se 14 dennim pfedstihem informaci o nazvu, terminu, casu a miste konani akce na 
vaclav.kostal@zdarns.cz pro jejich zvefejni na internetov'Ych strankach mesta. 

VI. Vyporadani poskytnute dotace 
1. Pfijemce dotace je povinen dorucit poskytovateli dotace vyuctovani pouziti dotace nejpozdeji 

do 31.12.2017. Vyuctovanim pouzitf dotace se rozumi pfedlozeni kopii prvotnich, resp. 
ucetnich dokladu a jejich proplaceni vypisem z uctu, ci kopiemi pokladnich dokladu 
prokazujicich uhrazeni nakladu na akci ve vysi poskytnute dotace, pficemz za zuctovaci 
doklady se nepovazuji tzv. zalohove faktury. Vlastni prostfedky je pfijemce dotace povinen 
dolozit kopiemi prvotnich, resp. ucetnich dokladu. Vyuctovani bude dale obsahovat 
zaverecnou zpravu, jejiz formulaf je ke stazeni na www.zdarns.cz. 

2. Nepouzitou cast dotace je pfijemce dotace povinen vratit na shora uvedeny ucet 
poskytovatele dotace nejpozdeji do 15 dnu od terminu pi'edlozeni vyuctovan r. 

3. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen kontrolovat, zda pfijemce dotace uzfva dotaci 
v souladu s ucelem teto smlouvy. Pfi zj isteni pochybeni pi'ijemce dotace pri nakladani 
s poskytnutymi financnimi prostfedky je pfijemce dotace povinen v urcene lhute sjednat 
napravu, v opacnem pfipade je pfijemce dotace je povinen vratit poskytnutou dotaci na ucet 
poskytovatele dotace nejpozdeji do 30 dnu od zjisteni tohoto pochybeni. 



4. Pi'fjemce dotace je povinen vest ucetnictvf v souladu s obecne platnymi pi'edpisy, a zajistit 
i'adne a oddelene sledovtmi nakladu na akci ve vysi, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkovych nakladu na akci a tyto vest oddelene ve svem ucetnictvf pod ucelovym znakem 
«pripad_interni_oznaceni». 

VII. Dusledky poruseni povinnosti prijemce dotace 
1. V prfpade, ze se pi'fjemce dotace dopusti porusenf rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 

250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu , bude postupovano die 
ustanovenf tohoto zakona. 

2. V pi'fpade, ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsfho zanika, a to ke dni 
rozhodnutf pi'fjemce dotace o pi'emene nebo zruseni s likvidaci, pokud nebylo mezi 
smluvnimi stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 

VIII. Ukonceni smlouvy 

1. Smlouvu lze ukoncit na zaklade pisemne dohody obou smluvnich stran nebo pisemnou 
vypovedi teto smlouvy die ustanovenf § 166 odst. 2) spravniho i'adu, ve zneni pozdejsfch 
pi'edpisu, a to za podminek dale stanovenych. 

2. Poskytovatel dotace mu:Ze tuto smlouvu vypovedet jak pi'ed proplacenim, tak i po proplaceni 
dotace. 

3. Vypovednim duvodem je poruseni povinnosti pi'ijemcem dotace stanovenych touto 
smlouvou nebo obecne zavaznymi pravnfmi pi'edpisy, ktereho se pi'ijemce dotace dopusti 
zejmena pokud: 
a) svym jednanim porusi rozpoctovou kazen die zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych 

pravidlech uzemnich rozpoctu , ve zneni pozdejsich pi'edpisu, 

b) bylo zahajeno insolvencni i'izeni podle zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech 
jeho i'eseni, ve znenf pozdejsich pfedpisu, 

c) pffjemce dotace uvedl nepravdive, neuplne nebo zkreslene udaje, na ktere se vaze 
uzavi'enf teto smlouvy, 

d) je v likvidaci, 

e) zmeni pravni formu a stane se tak nezpusobilym pfijemcem dotace pro danou oblast 
podpory, 

f) opakovane neplnf povinnosti stanovene touto smlouvou, i kdy:Z byl k jejich naprave 
vyzvan poskytovatelem dotace. 

4 . V pi'ipade vypovedi teto smlouvy pfed proplacenim dotace, narok na vyplaceni dotace 
nevznika a nelze se jej platne domahat. V pi'ipade vypovedi smlouvy po proplaceni dotace, 
se pfijemce dotace zavazuje poskytnute pene:Zni prosti'edky vratit bezhotovostnim 
pfevodem na ucet poskytovatele bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak do 15 dnu od 
dorucenf vypovedi. 

5. Vypoved' teto smlouvy musi bYt ucinena pisemne a musf v ni byt uvedeny duvody jejfho 
udeleni. 

6. Vypovednf doba cini 3 mesfce a zacne be:Zet od prvnfho dne mesice nasleduj iciho po 
mesfci, v nemz byla vypoved' dorucena prijemci dotace. Llcinky doruceni pro ucely teto 
smlouvy vsak nastavaji i tehdy, pokud pi'ijemce dotace svym jednanim nebo opomenutfm 
dorucenf zmaril. 

7. Ucinky vypovedi nastavaji dnem uplynutf vypovedni doby za podminky, ze prfjemce dotace 
vrati poskytnute peneznf prostfedky pi'ed jejim uplynutfm. Jinak k ukoncenf teto smlouvy 



dojde aZ vypoi'adanfm vsech prav a povinnostf smluvnfch stran. 
8. Pi'fjemce dotace je opravnen tuto smlouvu kdykoliv plsemne vypovedet, nejpozdeji vsak do 

konce lhuty pro podani vyuctovanf, pi'icemz vypoved' je ucinna dnem jejiho dorucenf mestu. 
v takovem prfpade je prfjemce dotace povinen vratit poskytnutou castku dotace mestu do 
15 dnu ode dne ucinnosti vypovedi. 

9. Pri ukoncenf teto smlouvy dohodou je pi'fjemce dotace povinen vratit bezhotovostnfm 
pi'evodem na ucet mesta poskytnutou castku dotace, ktera mu jiz byla vyplacena, a to bez 
zbytecneho odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvnf strany jinak. 

10. Dohoda o ukoncenf teto smlouvy nabyva ucinnosti dnem pi'ipsanf vracenych peneznfch 
prosti'edku na ucet mesta, nedohodnou-li se smluvnf strany jinak. 

11 . Tate smlouva zanika take z duvodu uvedenych v § 167 odst. 1 pfsm. b) a:Z e) zakona c. 
500/2004 Sb., spravnf i'ad, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu. Navrh na zrusenl teto smlouvy 
musl bYt ucinen plsemne a musf v nem bYt uvedeny duvody, ktere vedou k zaniku smlouvy. 

12. Pokud pi'fjemce dotace ve stanovene lhute poskytnute prosti'edky nevratl v souladu s tfmto 
clankem mestu, pova:Zujf se tyto prosti'edky za zadrzene ve smyslu zakona c. 250/2000 Sb., 
o rozpoctovych pravidlech uzemnlch rozpoctu, ve znenf pozdejslch pi'edpisu. 

IX. Zvlastni ustanoveni 

V prfpade, ze dojde ke zrusenl pi'fjemce dotace s likvidad nebo v pi'fpade pi'emeny pi'ijemce 
dotace, je tento povinen zajistit, :Ze prava a povinnosti z teto smlouvy vyplyvajfci budou splneny. 

X. Zaverecna ustanoveni 
1. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema smluvnfmi stranami. 
2. Jako kontaktn f osoba poskytovatele dotace se pro ucely teto smlouvy stanovuje komunitnl 

koordinatorka MeU Zd'ar nad Sazavou, Radka Remarova, tel. : 566 688 396, e-mail: 
radka.remarova@zdarns.cz. 

3. Pfsemnosti mezi stranami teto smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmena nebo 
zanik prav a povinnostf upravenych touto smlouvou se dorucuji do datovych schranek nebo 
postou do vlastnlch rukou. Povinnost smluvnf strany dorucit pfsemnost do vlastnlch rukou je 
splnena pi'i dorucovanf postou, jakmile posta pfsemnost adresatovi dorucf. Ocinky dorucenl 
nastanou i tehdy, jestlize posta pfsemnost smluvnf strane vratf jako nedorucenou. 

4. Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pfsemnych postupne cfslovanych 
dodatku na zaklade dohody obou smluvnfch stran. Dodatek k teto smlouve se neuzavfra 
v pi'fpade zmeny nazvu prfjemce dotace, statutarnfho zastupce, sfdla ci bankovnfho uctu 
kterekoli ze smluvnfch stran. V takovem pi'fpade postaci pisemne oznamenf o zmene, ktere 
v pi'fpade zmeny bankovnfho uctu pi'fjemce dotace musi byt dolo:Zeno kopif smlouvy 0 zi'fzenf 
uctu. 

5. Tate smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscfch s platnostf originalu, z nich:Z jeden vytisk 
obdr:Zf poskytovatel dotace a jed en vytisk obdrzf pi'ijemce dotace. 

6. Vzhledem k vei'ejnopravnfmu charakteru poskytovatele dotace pi'ijemce dotace vyslovne 
prohlasuje, ze je s touto skutecnostf obeznamen a souhlasf se zpracovanfm svych udaju 
poskytovatelem dotace s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu 
k informacfm, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu, a rovnez se zvei'ejnenfm smluvnfch podmfnek 
obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za podmfnek vyplyvajfdch z pi'fslusnych pravnfch 
pi'edpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb. , o svobodnem pi'fstupu k informacfm, ve zneni 
pozdejsich pi'edpisu. 

7. Pi'ijemce dotace souhlasf se shromazd'ovanfm, uchovanim a zpracovanim svych osobnfch 
udaju obsazenych v tete smlouve poskytovatelem dotace (pi'fp. jeho zamestnanci), a to 
pouze pro ucely vedeni evidence a projednani v organech poskytovatele dotace a zvei'ejnenf 



rozhodnutl techto organu, uzavfenl smluv, apod., ve kter)lch jsou tyto udaje obsazeny, 
tj . vsude tam, kde lze uvedenlm osobnich udaju predejlt zameme ucastnlku pravnlho vztahu. 
Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, 
pro kter)l budou uvedene osobni udaje zpracovany, s vyj imkami stanovenymi zvlastnlmi 
zakony. Pfijemce dotace si je zaroven vedom svych prav upravenych pffslusnymi 
ustanovenlmi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekter)lch 
zakonu, ve znenf pozdejslch pfedpisu. 

8. Pf!jemce dotace vyslovne souhlasi se zverejnenlm celeho textu teto smlouvy na verejne 
pffstupnych webovych strankach mesta Zcfaru nad Sazavou. 

9. Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, rozumf jejfmu obsahu a uzavfely ji die sve 
prave a svobodne vule, coz stvrzujf svymi podpisy. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

Mgr. Zdenek Navratil «subjekt_zastupce_fullname» 
starosta mesta Zd'ar nad Sazavou «subjekt_zastupce_funkce» 



VYZVA DOTACNfHO PROGRAMU 

Nazev podporovane oblasti: Dotacnf program Uvolnenf zastupitele 

Dotace je zamerena na cinnost neziskoveho sektoru v oblasti socialnf, 

Ocel, na kte,.Y mohou bYt peneznf prosti'edky 
zdravotnf, prevence kriminality, kulturnf, sportovnf a vzdelavanf. Tyto ucely 

jsou podporovany s diem mesta pomoci osobam, jejichz cinnost je 
poskytnuty. 

zamerena na neziskovy sektor. 

11o.ooo Kc 

Celkov¥ objem flnancnfch prosti'edku: 1. kolo 6o.ooo Kc 

11. kolo 50.000 Kc 

Maximalnf v¥5e dotace: 5.ooo Kc 

Minimalni v¥5e dotace: 1.ooo Kc 

Fyzicka osoba, fyzicka osoby podnikajfci, pravnicka osoba poskytujfd na 

cinnost vztahujfcf se k ucelu poskytovane dotace. 

Okruh zpusobilych zadatelu: 
Pokud fyzicka osoba, fyzicka osoba podnikajfci nebo pravnicka osoba zadala 

0 poskytnutf dotace z tohoto dotacnfho programu mesta, nebude jiz dotace 

z tohoto dotacnfho programu poskytnuta. 

lokalizace projektu: 
Mesto Zd'ar nad Sazavou a tam, kde jsou poskytovany sluzby die ,Ucelu, na 

kte,.Y mohou bYt peneznf prosti'edky poskytnuty" . 

Uznatelne naklady: 
Naklady spojene se zajistenfm sluzeb die ,Ucelu, na kte,.Y mohou bYt 

peneznf prosti'edky poskytnuty". 

Neuznatelne naklady: Mzdove prosti'edky, nakup investicnfho majetku. 
~...eiKOvy pnnos pro mesw Loar nao :::.azavou a pro oocany mesra . 

Kriteria hodnoceni: 
Organizacnf a odborne zabezpecenf projektu. 
en projektu a pi'fnos pro vei'ejnost 

l:asov¥ harmonogram realizace projektu: leden 2017- prosinec 2017 

I. kolo 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017 
lhuta pro podani zadosti: 

II. kolo od 01. 09. 2017 do 30.09. 2017 

do 30. 04. 2017 
lhuta pro rozhodnuti o iadosti: 

do 30. 10. 2017 

Dotace bude poskytnuta na zaklade vei"ejnopravnf smlouvy o poskytnutf 
Platebni podmfnky: dotace. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostnfho pi'evodu na ucet 

pi'fjemce. 
Zpusobily zadatel musf pi"edlozit kompletne vyplnenou iadost sph'lujfd 

podmfnky pi'islusne oblasti podpory na pi'edepsanem formui<H'i a v souladu 
s pozadovanymi nalezitostmi (vcetne pi'floh). 

zactost musr bY! podana ve lhute pro podanf zadosti. 

Podminky pro poskytnuti dotace: Zpusobily zadatel musf mft vuci mestu vypoi'adane veskere zavazky po lhute 
splatnosti, a to ke dni ukoncenf podanf zadosti 

Pokud byla na tutez akci, projekt nebo cinnost poskytnuta dotace z jineho 

dotacn fho programu mesta, popi'fpade z jineho zdroje mesta, nebude jli 

dotace z tohoto dotacniho programu poskytnuta. 



1. Podrobny polozkovy rozpocet celkov'{ch nakladu a prljmu. 

z. 1-'oaronny pop1s proJeKtu, casovy narmonogram. 

3. Kopie dokladu o pravnf osobnosti zadatele. 

4. Fyzicka osoba podnikajfd a pravnicka osoba kopii IIYplsu z pffslusneho 

vei'ejneho rejsti'iku nestarsf 90 dnu ke dni pod ani zadosti (v pi'fpade, ze 

nenl v pi'fslusnych registrech zapsan nebo ten to vypis neobsahuje vsechny 
Seznam povinnych pi'lloh: pozadovane udaje (tj . pi'edevsfm identifikace osob zastupujicfch pravnickou 

osobu - statutarnfch zastupcu- s uvedenfm pravnfho duvodu zastoupenf), 
dolozf jiny obdobny dokument dokladajfd jeho pravnf osobnost, napr. 

zrizovacf listina, stanovy s registracnf dolozkou, zap is 2 jednan f vaine 

hromady a pod.) fyzicke osoby nepodnikajld nepi'edkiadajl. 

5. Kopie dokladu o opravnenf zastupovat pravnickou osobu. 

6. Kopie dokladu o existenci bankovnfho uctu zadatele 

Poskytnutf dotace zavazuje prfjemce poskytnout mestu Zd'ar nad Sazavou 

Poznamka.: vyuctovanf dotace po realizaci projektu, nejdele vsak do 31. 12. 2017, 
nestanovf-li vefejnopravnf smlouva jinak. 

na internetove adrese www.zdarns.cz 

Formulai' zadosti K vyzvednutf na adrese: 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou. 
Zadosti zpracovane v jednom vyhotovenl vcetne pozadovanych pi'lloh se 

pfijfmaji osobne prostfednictvfm podatelny Mestskeho uradu ve Zd'afe nad 

Sazavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou nebo postou, rozhodujid 

Zpusob podanl zadosti: lie datum postovnfho razftka. 
Zadosti budou pfedlozeny v zalepene obalce oznacene: Dotacnf program 
Uvolnenl zastupitele. 
K zadostem pfedlozenym pi'ed zacatkem lhuty pro podanf zadostl a po 

ukoncenl lhuty pro podanf zadostl nebude pi'ihllieno. 

Odpovednost za realizaci: oPM 

Radka Remarova 

Kontaktnl osoba: 
MeU Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 

591 01 Zd'ar nad Sazavou, tel.: 566 688 396, 778 744 303 

e-mail: radka.remarova@zdarns.cz 

zadost, ktera nesplnuje vsechny formalnf naiezitosti nebo bude zaslana po termfnu, bude z hodnocenf vyrazena. 

Zadatele nebudou vvz'ivani k doplnenf chybejfdch udaju 

Dokladanf chybejfdch nalezitostf po uzaverce nenf mozne. 

Dotace od rady mesta nepredstavuje narokovy pffspevek 



hbl.lbt.l 

Nivrh na schvali!nl dotace z. dotafnlho programu Uvoln!n'(ch zastupiteiU. 

Dotace od uvolntnych zutuprt e16 ll.kolo U.Oto p ro podinl U dostl: U .· 30.9.2017 LhUta pro rothodnutl o U dostl: do 30.1D.2017 

poladovany 
splnini Udottl o dotatl 

nhrh no .,Y!I 
l odot el 

pfispl ve k 
celkovo{ rozpofet n6zev akce ulel pfispMu oblast ad min. t ermfn reallzace • • s tejny u tel, 

pfisptYku 
podm. lk<l 

Vydini fivotopisM: 

1 
Inc. Hynek Jurman

5 000 Kl 100 S22KI 
knihy o Cyrilu Musilovi ~ilt&\1' a vazba knihy o Cyrilu Musllovi •MaftYrium 

K ano listopad ne 4000KI 
 •MartYtlum aneb ~neb Kulak studnic:lrf. 

Kulak studnlckY" 

2 
Css, z.s. Sport.ovn~ streled:Y klub 

S 000 Kl 12 350 Kl 
nikup n.SbojU pro 

n;ikup mibojU pro sportovnl stfe lbu Sport a no 1.4 .• 30.11.2017 ne 2 000 Kl 
Zcfir ~d Sizavou sportovnl st7e tbu 

3 
Fr01 ntiiek ~mek  

S 000 Kl 7691KI 
tcrarstV swlnaovY 

najemn~ K a no 2017 ne 4 000 Kf 
 orchestr 

N:iboi ensU obec drkve 
dt'IB Uhr.ada vyfrezMnr a vyvlofkovini kominoveho • feslc:os.k>vensk~ husltsk~ ve Maru n01d 4 500 Kl 24 000 Kl komlnovY pnichod a no l.pololeti 2017 ne 4000KI 

Sizavou 3 
pNchodu pro odtah sp01lin od aut·orMtickeho kode 

s Zden! k Mc\ca S 000 Kl 9 200 Kl Atomova mlhule uhrazenl C!isU n.iJmu za zkul ebnu pro hudebnf skup!nu , K a no 2017 ne 4 000 Kf 

' 

6 TJ fd~ nad 54zavou z.s. 4000 7 000 KC ditskY !.acho.Y turnaj 
M kup propagafnich m.aleri.,U mf~ta td'iir nad 

Sport ano 09.12.2017 ne 3 SOO Kl 
~u11vou, mateNiu a cen n• d~tskV bc:hovV tumillj 

piino ve vefejoem 

7 ~jeme td''rem, t. s. S 000 Kl S 200 Kl prostoru (vt01kove pofizcnl, Mjem ve a no 2017 ne 4 000 Kf 

nidrali lR) 

8 
lng. Jan Novak  

2 500 Kl 2 SOO Kf OZV£NY Z6ARU 
proplacenf niijmu za fyt !ckV ..,Ystup v nlmci 

: K a no 1.12 .• 30. 12.2017 ne 2 SOO Kf 
nedskoveho projektu pro misto td'iir nad S;lzavou 

OCR MS 2017 BJue MS OCR Toronto (extri mni plekalkoyV zivod • Benb 
z~/1-lljen 2017, 

9 Orel jednota Zcrar nad sazavou S 000 Kt 25 564 Kl Sport ano zivod dne ne 4000 Kt 
Mountain Orel Jednotv Zuzano Fejtovj) 

15.10.2017 
V'(stava vYtvarrrVch 

10 Klub vjtvarn'(ch umc!lcU HoricU, z. s. S 000 Kl 7 538 K< 
~lvprest:ifnf Doprava vYtvamYch d~l ni v'(stavu f lenU Klubu 

K a no 4,. s. 9 . 2017 no 4 000 Kl 
hodonfnsk~ Galerii v'(tvamYc:h um~lcU Horacka do Hodonlna 

"""'".h 

u Junak • teskY skaut, pffst01v Racek 
S 000 Kf 8 730 Kt 

Zivod "pies 3 jezy" 
n.tkladv na zaJiSt~ni dopravy lodl a Utastnilc:.U tavodu Sport ano 28.09.2017 no 4 000 Kl 

ltrir ~ Slzavou, z. s. Proha 

Svn postilenVch civilizalnimi pffspMk na sportovoi akti pro Beny Ukladnf 

12 chorobami v tR, z.s., dkladni 2 010 Kl 2520 Kt BOWUNG SAUNA orcanizace • pron~jem 2 bowlincovYth dr~ vldy na 1 VI •no 25.5 .• 21.12.2017 ne 2 000 Kl 

organiz.ace fdar nad Sjzavou hod 

sada v'fukoY'(ch 
zo6 mklalpo 

13 lne. Vft Koudela S 000 Kl 12 000 Kf paneiU s Nzvem vytvo Fenf sadv vYukovYch paneiU K ne 4 000 Kf 

' POSlEONI DOMOVY" 
obdrfenl dot ace 

14 Erteple a Hmla, LS. 5 000 Kf 13 200 Kc Zkoleduj set p11splvek n3 n~jemne pro akd: lkoleduj se! K ono 1.12.- 31.12.2017 ne 4000KI 

OtevirAni oW!Iek - kontrola splnenf admin istratlvnlch podmlnek + povinn'fch p1floh: 
Posouzenl Udosti: 13. 10.2017 

Pfftomnl: Mgr. Zden~k NavrAt il Ina. Josef Klement Radka Romarova 

Vvsvitlivtcy: K- kuttuml Sport - sportovni Soc - socialni Zdr - zdravotnl PK - prevence kriminality Vz - vzde~viinf vt. volnY bs 

Celkem 50000 Kl 

celktm 63010 max.Y'(Je dotace 5 000 Kl celkovY objem ll.kolo SO 000 Kl 

mln . ..,Yie dotace 1 000 Kl rozdn 0 Kf 



Tabutt.aU 

N~rh m• neschvaleni dotace, z dUvodu nespln~nl podmlnek. administratlvnlho nesouladu, t dota~nlho programu: Ootace od uvoln~nVch zastu piteiU. 

pol.idownj 
Sfllnb\1 !Adosti o dotocl 

n6Yrh na .YII 
ladatel 

prispivok 
celkovj rozpolet n~z:evakca Ulel pflspivku oblast admln . termln realluce nastejnYU~, 

plispivlw 
podm. akd 

Spec.i,lnf rozvojov6 
plfspCvek na n~kup speci.ilnkh rozvojo.,.Ych pomUcek 

pfisp~vkov~ 

I 1 CfNTRUM ZDISlAVA 4 000 K! 4 779 K! pro obc!inild'4\r n.S., klienta denniho stacionare Soc 2017 ne OKl 
pomUd:y. 

Cent rum Zdisl.va 
orcanltace 

l .rotnik veliltonoblfho ! 
BK tcrar nad S8zavou,z:.s. 

turnaje •o pohir 3.roCnik vellkonobliho tUmilje "0 pohjr mista ldoiru 
14 . . 15.4.2017 shoda . annost i 0 K! 2 S 000 K! 2s ooo Kc 

mkta 2:d'iiru nad nad ~zavou• 
Sport •no 

ml~defe 

Sizavou ~ 

-
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