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Smlouva o poskytnutí dotace na projekt  
„Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2019“ 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné tím, že podporuje 
činnost rodinných center. Z toho důvodu požádalo město o finanční podporu z dotačního 
programu Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Projekty jsou podávány od roku 2013. Kraj Vysočina 
podpořil projekt finanční dotací a poslal návrh smlouvy. 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci projektu „Podpora prorodinné 
politiky města Žďáru nad Sázavou 2019“, v předloženém znění. 
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Popis 
Město Žďár nad Sázavou od roku 2013 podporuje prorodinnou politiku ve městě a má v úmyslu 
v podpoře prorodinné politiky pokračovat za pomoci finanční podpory projektu čerpajícího z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina. Projekt Podpora prorodinné politiky města je realizován opakovaně, vždy 
s inovativními prvky. Město Žďár nad Sázavou podalo v roce 2018 žádost o finanční podporu pro 
rok roce 2019 do Fondu Vysočina. Podání žádosti schválila rada města na svém zasedání č. 97 
dne 8. 10. 2018 

Nyní předkládáme smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, která má být uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky 
města Žďáru nad Sázavou 2019 ve výši 100 tis. Kč. 
 
Geneze případu 
Projekt Podpora prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou je úspěšně realizován opakovaně. 
Pouze v jednom roce nebylo město z Fondu Vysočina podpořeno. Projekt pro rok 2019 je zaměřen 
na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny a seniory s důrazem na 
mezigenerační soužití. V letošním roce 2018 byl projekt prorodinné politiky Fondem Vysočiny 
podpořen a realizují ho rodinná centra, a to Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné 
centrum Srdíčko na základě smluv o dílo.  

Kraj Vysočina vyhodnotil náš projekt „Podpora prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou 2019“ 
a podpořil ho dotací ve výši 100 tis. Kč, což je 50 % z jeho celkových nákladů.  

Cílovou skupinou projektu pro rok 2019 jsou rodiny s dětmi a senioři, kteří budou mít 
prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit prostor pro společné setkávání se, bude 
podpořeno mezigenerační soužití. Cílem projektu je tedy nabídnout volnočasové aktivity 
podporující rodinné vztahy a mezigenerační soužití, podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na 
zdravý životní styl a pomoc při řešení konkrétních životních situací, umožnění sladění rodinného a 
pracovního života a nabídnout seniorům příležitost se vzdělávat a zapojit se do aktivního života. 

Projekt bude realizován formou nákupu služby od poskytovatelů. Pro odborné a organizační 
zajištění projektu působí ve městě v rámci sítě sociálních služeb dvě rodinná centra. 

Schválená dotace bude městu poukázána jednorázově bankovním převodem na účet města, a to 
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy. Ta musí být odevzdána nejpozději do konce ledna následujícího roku. Finanční prostředky 
projektu musí město tedy v roce 2019 celé zafinancovat. V rozpočtu města pro rok 2019 je tato 
položka schválena. 

Sociální odbor doporučuje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci projektu „Podpora 
prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou 2019 ve výši 100 tis. Kč, která je v příloze. 

Tabulka získaných dotací od Kraje Vysočina a spoluúčasti města. 

 2013 2014 2015   2016  2017 2018  2019  
Dotace Kraje 
Vysočina 

120 000 84 000 76 000 0 100 000 100 000 100 000 

Spoluúčast města 80 000 116 000 124 000 160 000 100 000 100 000 100 000 
 
Návrh řešení 
Je uveden v materiálu 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrženy varianty 

Doporučení předkladatele 
Viz. návrh usnesení 
 
Stanoviska  
Nejsou 
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