
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 
DNE: 12. 3. 2018         JEDNACÍ ČÍSLO: 1451/2018/ŠKS/8 

 

NÁZEV: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018   

ANOTACE: 
Vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 v oblasti ediční činnosti  
a prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených 
dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění: 
 
EDIČNÍ ČINNOST 2018                                                                           80 tis. Kč                                                                                                      
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018               80 tis. Kč 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

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

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

Odbor stavební: 

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

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval:  
Odbor školství, kultury a sportu 
 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Vyhlášení dotačních programů 2018   
 
Počet stran:  10   
Počet příloh:   0 
 
Popis 
Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k zásadní 
změně pravidel při poskytování příspěvků. Již se nejedná o příspěvky, ale o dotace z rozpočtu 
města. Jedná se o individuální dotace a programové dotace (dříve granty a další programy). 
Novela zákona je účinná od 20. 2. 2015.  
Dle platné novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí 
být všechny finanční prostředky vyplacené z rozpočtu města poskytnuty formou dotačních 
programů nebo výjimečně individuální dotací.  

Zastupitelstvo města schválilo 14. 5. 2015 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru 
nad Sázavou (dále jen „Zásady“), na základě kterých budou dotační programy vyhlášeny.     
Dotační programy mají zákonem stanovené náležitosti, které musí každý vyhlášený dotační 
program obsahovat a dále jsou v těchto programech uvedeny podmínky poskytnutí dotace.  
Žádost o dotaci má minimální, zákonem stanovený obsah a z tohoto důvodu byl vytvořen formulář 
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou v souladu se zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tento formulář je uveden 
vždy v příloze za dotačním programem. 

Příspěvkové organizace nemohou být žadateli o dotaci v rámci vyhlašovaného programu, neboť 
nemohou s městem uzavírat veřejnoprávní smlouvu.  

Po schválení dotace bude s příjemcem uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí být od 
července 2016 zveřejněna na úřední desce při poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč.  
Poskytovatel dotace – tedy město musí zveřejňovat výzvu dotačního programu nejméně na dobu 
30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti daného vyhlášeného dotačního programu. 
Vyhlášená programová dotace musí být zveřejněna nejméně na dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  
 
 
Radě města jsou předloženy k projednání a schválení tyto dotační programy pro rok 2018: 
 
 EDIČNÍ ČINNOST 2018   80 tis. Kč 
 PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018  80 tis. Kč 
 
Vyhlášení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2018 doporučila 
Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci, která návrh projednala na svém zasedání 12. 2. 
2018. Vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2018 doporučila Kulturní komise, která rovněž 
návrh projednala na svém zasedání 26. 2. 2018.  
 
Termíny podání a uzávěrky žádostí: 
 
Ediční činnost 2018                                                                      od 23. 4. 2018 do 31. 5. 2018 

Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2018                       od 23. 4. 2018 do 31. 5. 2018 
 
Geneze případu 
V předešlých letech byly schváleny dotační programy v těchto finančních objemech:  
 

EDIČNÍ ČINNOST 2015     60 tis. Kč 
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017  120 tis. Kč 
  
 

 



 

Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 

Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených 
dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění: 
 
EDIČNÍ ČINNOST 2018         80 tis. Kč                                                                                                      
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018    80 tis. Kč 
 
Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených 
dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění: 
 
EDIČNÍ ČINNOST 2018             80 tis. Kč                                                                                                      
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018   80 tis. Kč 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno v Kulturní komisi dne 26. 2. 2018 a 12. 2. 2018 v Komisi pro mezinárodní a regionální 
spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: EDIČNÍ ČINNOST 2018 
Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty 

  

   

Dotace je zaměřena na spolufinancování  
- edičních počinů odborné a populárně naučné 

povahy o významných osobnostech, 
historických událostech, kulturním a 
přírodním dědictví města a jeho okolí.    
Finanční podpora je určena pro vydání 
literárních, hudebních, výtvarných či 
audiovizuálních děl, vytvoření webových 
stránek. 

Celkový objem finančních prostředků: 80.000 Kč 

Maximální výše dotace: 
 

   
50.000 Kč 

Minimální výše dotace: není stanovena 

Minimální podíl příjemce dotace:  30 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

  

Fyzická osoba, fyzická osoby podnikající, právnická 
osoba. Příjemci podpory nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Souběh podpory z dotačních programů města 
s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo 
jiných fondů se nevylučuje.  

V rámci jednoho dotačního programu může žadatel 
předložit pouze jednu žádost. 

Lokalizace projektů: 

  

Dotace bude poskytnuta žadateli, který prokáže, že 
přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch 
rozvoje města Žďár nad Sázavou, sídlo žadatele 
však nemusí být ve městě Žďár nad Sázavou. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

  

Uznatelné náklady: 
- přímé náklady související s vydáním edičního 

počinu, 
- propagace spojená s vydáním díla, 
- autorské honoráře na pořízení textů, 

fotografií, ilustrací 
 
Neuznatelné náklady: 
- osobní náklady zaměstnanců (členů) žadatele,  
- cestovné, 
- ostatní provozní náklady, 
- nájemné a operativní pronájem,  
- investiční majetek 

Základní kritéria a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh, 
b) všechny přílohy musí splňovat formální 

náležitosti, vyžadované dotačním titulem, 
c) žádost musí být podepsána statutárním 

zástupcem, 
d) prokázání právní osobnosti žadatele, pokud 

se nejedná o fyzickou osobu, 
e) přínos rozvoje společenského života města, 
f) soulad projektu s obecně platnými právními 



 

předpisy, 
g) soulad projektu s vyhlášeným dotačním  

programem,                                                     
h) řádně odůvodněný rozpočet projektu, 
i) prokazatelné využití poskytnutých prostředků 

ve prospěch obyvatel města Žďár nad 
Sázavou, 

j) doložení vyúčtování dotace z roku 2015         
(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace). 

Hodnotící kritéria a) přínos rozvoje společenského života města, 
b) tématické zaměření publikací na historii, 

dějiny umění, kulturu, politologii, filozofii, 
památkovou péči, geografii se zřetelem na 
významné osobnosti, historické události, 
kulturní a přírodní bohatství, péče o životní 
prostředí 

Časový harmonogram realizace 
projektu: leden – prosinec 2018 

Lhůta pro podání žádosti: 23. 4.2018 – 31. 5. 2018 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 
Platební podmínky: Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního 
převodu na účet příjemce, v ojedinělých případech 
formou interního sdělení na pokladně MěÚ. 
Ediční počin bude viditelně označen sponzorským 
vzkazem na projekt uvedeným na webových 
stránkách města v sekci dotační programy. 
V případě vydávání hmotné rozmnoženiny v rámci 
projektu (kniha, CD apod.) bude městu Žďár nad 
Sázavou předáno 10 ks takové rozmnoženiny, a to 
garantovi programu (nebo jím pověřené osobě) do 
30 dnů ode dne vydání rozmnoženiny. 
  

Podmínky pro poskytnutí dotace: Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
oblasti podpory na předepsaném formuláři a 
v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh). 
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti. 
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni 
ukončení podání žádosti. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné 
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, 
ani z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných příloh: 

  

  

1. Podrobný popis projektu (náklad, rozsah, vazba, 
formát, prodejní cena, způsob distribuce, 
poznámkový aparát, rejstřík, použitá literatura) 

2. Harmonogram realizace. 
3. Rozpočet celkových nákladů a příjmů včetně 

příjmů z reklamy. 
4. Kopie dokladu o právní osobnosti žadatele: 
- fyzické osoby nepodnikající nepředkládají; 
- fyzická osoba podnikající a právnická osoba kopii 



 

výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší 
90 dnů ke dni podání žádosti (v případě, že 
žadatel není v příslušných registrech zapsán 
nebo tento výpis neobsahuje všechny 
požadované údaje (tj. především identifikace 
osob zastupujících právnickou osobu – 
statutárních zástupců – s uvedením právního 
důvodu zastoupení), doloží jiný obdobný 
dokument dokládající jeho právní osobnost, např. 
zřizovací listina, stanovy s registrační doložkou, 
zápis z jednání valné hromady apod).  

 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD/DVD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu pdf nebo jpg se přijímají osobně 
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 23. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program EDIČNÍ ČINNOST 
2018“ NEOTVÍRAT.  
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty pro 
podání žádosti nebude přihlíženo.   
Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu, B. L. 
Kontaktní osoba D. H. 
Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 133, fax: 566 688 390,  
e-mail: dana.hrstkova@zdarns.cz 

 
Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům 
příslušný orgán města. 
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude 
z hodnocení vyřazena.  
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. 
Dokládání chybějících náležitostí a doplňování žádosti je možné pouze do konce lhůty pro 
podání žádosti o poskytnutí podpory, pozdější změny a doplnění žádosti nejsou zásadně 
přípustné. 
Dotace od tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 
 

 

 

 

http://www.zdarns.cz/


 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu EDIČNÍ ČINNOST 2018 v souladu se 
zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 
Žadatel:  
Fyzická osoba  

Jméno, příjmení, titul:  

Adresa:  

Datum narození:  

e-mail:  
Číslo bankovního účtu:  

Fyzická osoba podnikající   

Název:   

Adresa bydliště:  

IČO:  

DIČ:  

e-mail:  
Číslo bankovního účtu:  

Právnická osoba  

Název:  

Sídlo:  

Identifikace osob zastupující 
právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení: 

 

Identifikace osob s podílem  
v této právnické osobě a o výši 
tohoto podílu: 

 

Identifikace osob, v nichž má 
přímý podíl, a o výši tohoto 
podílu: 

 

IČO:  

DIČ:  
e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  
 

Požadovaná částka: Kč % 
 

Finanční prostředky 
žadatele 

Kč % 

Celkový rozpočet projektu Kč % 

 
Název projektu  

Účel použití požadované  
dotace: 

 
 
 
 
 



 

 
 
Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění žádosti: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seznam příloh žádosti: 

 
 
 
 
 
 

 

Den vyhotovení žádosti: 
 

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

 
Razítko a podpis žadatele, 
popř. osoby zastupující 
žadatele: 
 

 

 

Žádost byla projednána dne:  

Městem byla schválena 
dotace ve výši: 

 

Uvedení důvodu nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace: 

 

 
 

 



 

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 2. 2018 
 
 
Přítomni: O.V., V. M., L. Š., M. B., M. O., M. N., D. H.. 
Omluveni: V. D., M. K., J. S., S. M., J. K.. 
  
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2018 
2. Návrh na vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2018 
3. Informace o programu kulturní akce Den Žďáru 
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 26.02.2018. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2018. 
V případě 2 žádostí se hodnotitelé rozešli v udělení bodů o více než 10 bodů, v těchto případech 
hodnotila žádosti i tajemnice komise. Jejím hodnocením bylo nahrazeno to hodnocení, které se od 
hodnocení tajemnice komise více liší. Jedná se o žádosti: 

 16 – Civic, z.s. Žďár nad Sázavou 
 21 – Žijeme Žďárem z.s. Žďár nad Sázavou 

 
Výsledná částka dotace, kterou komise navrhuje ke schválení, se po průměru bodového 
hodnocení od dvou hodnotitelů získala takto: 

– částka byla navržena za využití následujícího vzorce: 
návrh výše dotace = celkový objem finančních prostředků * (body, které žádost 
dostala/celkově rozdělené body všem žádostem) * (o kolik žadatel žádal/o kolik žádali 
všichni žadatelé dohromady) * (kolik byl maximální počet bodů, které mohly dostat všechny 
žádosti dohromady/počet bodů, které mohla maximálně dostat tato žádost). 

Členové komise diskutovali o jednotlivých žádostech a shodli se, že je třeba detailně posuzovat 
zpracování jednotlivých projektů.  

 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým žadatelům 
z DP Kultura 2018 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Členové kulturní komise jednali o vyhlášení dotačního programu Ediční činnost. Byla projednána 
výzva se lhůtou pro podání žádosti od 1. května 2018 do 31. května 2018. Kulturní komise 
doporučuje celkový objem finančních prostředků 100.000 Kč, maximální výše dotace na jeden 
projekt navrhuje 50.000 Kč. 
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem 
finančních prostředků v dotačním programu Ediční činnost 2018 ve výši 100.000 Kč. 
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního 
programu Kultura 2018 v souladu s výzvou v příloze tohoto zápisu. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
Ad 3) 



 

Tajemnice komise informovala členy o přípravě akce Den Žďáru. Termín slavnosti je sobota 9. 
června 2018 a proběhne na náměstí Republiky a všech přilehlých prostorách, které budou 
obsazeny kulturními, sportovními, neziskovými organizacemi působící ve městě. Detailní skladbou 
programu se bude komise zabývat na příštím zasedání. Součástí akce bude upoutávka na oslavy 
100 let republiky. 
 
 
Zapsala: D. H. 
Schválil: O. V. 
 
 



 

1 
 

Zápis z 13. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci 
dne 12. 2. 2018 

Přítomni:  
 

Dále přítomni:  

Omluveni:  

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise. 

Usnesení 

Komise schvaluje program svého jednání dne 12. 2. 2018. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Dotační program PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018 

Tajemník komise uvedl, že byl informován zástupci některých žďárských spolků, že v tomto roce 
plánují některé zahraničí cesty, v rámci kterých budou reprezentovat naše město a dotazovali se 
na dotační možnosti města na takovou prezentaci. 
Komise se shodla, aby stávající položka rozpočtu 2018 „Dotační program Prezentace v zahraničí“ 
ve výši 50 tis. Kč byla povýšena o 50 tis. Kč, které představují zůstatek položky „Mezinárodní 
partnerství“ rozpočtu 2017. Komise také diskutovala o možnosti přesunout z položky „Mezinárodní 
partnerství“ částku ve výši 50 tis. Kč na stávající položku „Dotační program Prezentace v zahraničí“ 
a vypsat dotační program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“. 
Komise diskutovala jednotlivé body výzvy a žádosti zamýšleného dotačního programu 
„PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“, který by prioritně sloužil ke 
spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a volnočasových 
žďárských spolků v zahraničí. Přítomní členové doporučili stanovit max. výši dotaci 20 tis. Kč a min. 
podíl příjemce dotace na 40 % celkových nákladů projektu. Komise se shodla na specifických 
hodnotících kritériích, na základě kterých by byly žádosti hodnoceny. Jsou jimi: počet akcí 
prezentujících město v zahraničí, počet účastníků prezentujících město v zahraničí, způsob 
prezentace města v zahraničí, návaznost na dlouholetou spolupráci se subjektem v zahraničí, 
nekomerční charakter akce a zkušenosti s realizací obdobných projektů. 

Usnesení 

Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města povýšit položku “ 
Dotační program Prezentace v zahraničí“ o 50 tis. Kč (nevyčerpaný zůstatek položky 
„Mezinárodní partnerství“ v roce 2017) nebo přesunout částku ve výši 50 tis. Kč z položky 
„Mezinárodní partnerství“ rozpočtu 2018 na položku „Dotační program Prezentace v zahraničí“. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit dotační 
program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“ ve výši 100 tis. Kč 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

3. Návštěva zastupitelů města v ukrajinském partnerském městě Chust 

Předseda komise informoval přítomné, že ve dnech 21. – 24. 2. 2018 se návštěvy partnerského 
města Chust zúčastní 9 zastupitelů města. Program pobytu žďárské delegace se bude prolínat 
s oficiálním programem delegace Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. V rámci pobytu se 
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žďárští zastupitelé seznámí s partnerským městem a jeho výsledcích a plánech rozvoje. 
S představiteli města Chust bude delegace našeho města jednat o konkrétní spolupráci mezi 
oběma městy, možnostech společných projektů a výměny zkušeností. Komise diskutovala oficiální 
dar radnici v Chustu, kterým bude ručně vyrobená panna v horáckém kroji. Tajemník komise zajistí 
také nákup knih s českými pohádkami a české pastelky jako dárky města tamním základním 
školám. 

4. Dny partnerství 2018 
Setkání tří vzájemně partnerských měst (Cairanne, Flobecq a Žďár nad Sázavou) proběhne 
v letošním roce v termínu 10. – 13. 5. 2018 v max. počtu 45 účastníků z každého partnerského 
města. Tajemník komise sdělil, že se k účasti přihlásilo 7 zastupitelů města a občané města, kteří 
při tomto setkání ve Žďáře v roce 2016 ubytovali Belgičany a Francouze. Dále seznámil přítomné 
s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dopravy, ve které byl vzhledem k nabídnuté ceně a 
dosavadním zkušenostem vybrán dopravce ZDAR a.s. 

Usnesení 

Komise po projednání doporučuje odboru ŠKS oslovit k účasti na Dnech partnerství 2018 žďárský 
Spolek historického šermu FLAMBERG, který by v rámci programu reprezentoval město Žďár nad 
Sázavou. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

5. Různé 

Tajemník komise informoval, že v termínu 7. – 9. 6. 2018 navštíví naše město 15 cyklistů 
z německého partnerského města Schmölln pod vedením tamního starosty . Budou 
tedy přítomni jak na koncertě festivalu Concentus Moraviae v pátek 7. 6. 2018, tak na akci „Den 
Žďáru 2018“ v sobotu 8. 6. 2018. Odbor ŠKS MěÚ ve spolupráci s komunitní koordinátorkou zajistí 
jejich ubytování a program pobytu. 

Ing.  informovala komisi o připravované akci 23. 6. 2018 „Česko-francouzský den“ 
v areálu Zámku Žďár. Snahou organizátorů je, kromě prezentace země, jenž je se zámkem 
neodmyslitelně spjatá, seznámit návštěvníky s 15 let trvajícím partnerství města Žďár nad Sázavou 
s francouzským Cairanne a pozvat k účasti také starostu tohoto partnerského města. 

Zapsal:  

Dne: 12. 2. 2018 

Předseda komise:  
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: 
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 
2018 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na podporu rozvoje aktivit 
volného času žďárských kulturních a volnočasových 
organizací při prezentaci města v zahraničí se 
zvláštním zaměřením na děti a mládež. 

Celkový objem finančních prostředků:    80 000 Kč 

Maximální výše dotace:   20 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby (například spolky – dříve občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží) 

Příjemci podpory nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: 
Dotace bude poskytnuta pouze kulturním a 
volnočasovým organizacím se sídlem ve Žďáře nad 
Sázavou, a to na zahraniční cesty prezentující město. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
- cizojazyčné tiskové materiály 
- náklady spojené s dopravou 
- ubytování 
- stravování 
Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele včetně dohod 
- investiční náklady 
- dary 
- nákup materiálu, oblečení 
- nákup výpočetní techniky 
- náklady spojené s tvorbou projektu, projektová 

dokumentace a studie zadané jiným subjektům. 

Základní hodnotící kritéria: 

a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh 
b) všechny přílohy musí splňovat formální 

náležitosti, vyžadované dotačním titulem 
c) žádost musí být podepsána statutárním 

zástupcem  
d) prokázání právní subjektivity žadatele 
e) přínos pro prezentaci města 
f) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 

programem 
g) řádně odůvodněný rozpočet projektu 

Specifická hodnotící kritéria: 
a) počet akcí prezentujících město v zahraničí 
b) počet účastníků prezentujících město v zahraničí 
c) způsob prezentace města v zahraničí  
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d) návaznost na dlouholetou spolupráci se 
subjektem v zahraničí 

e) nekomerční charakter akce 

f) zkušenosti s realizací obdobných projektů 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2018 

Lhůta pro podání žádosti: Od 23. 4. 2018 do 31. 5. 2018. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního 
převodu na účet příjemce.  

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
oblasti podpory na předepsaném formuláři  
a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh). 

Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti. 

Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni 
ukončení podání žádosti. 

V rámci dotačního programu může žadatel získat 
podporu pouze jednoho projektu. 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit 
2. Rámcový harmonogram realizace 
3. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů 

a příjmů projektu s rozdělením na vlastní zdroje, 
sponzorské zdroje a podporu z dotačního 
programu. 

4. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců 
k datu podání žádosti – neověřená kopie 

5. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie 

 
Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají osobně 
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 

nad Sázavou nebo poštou v termínu od 23. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (rozhodující je datum poštovního 

razítka).  

http://www.zdarns.cz/
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Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program PREZENTACE ŽĎÁRU 
NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018 Neotvírat!“ 

K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty pro podání 
žádosti nebude přihlíženo. 

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu,  

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 134, 
vaclav.kostal@zdarns.cz 

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 

Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude 
z hodnocení vyřazena. 

Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. 

Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné. 

Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

mailto:vaclav.kostal@zdarns.cz


 

 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 
V ZAHRANIČÍ 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění 
 

Název žadatele:  

Sídlo žadatele:  

Identifikace osob zastupující 
právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení: 

 

Identifikace osob s podílem 
v této právnické osobě a o výši 
tohoto podílu: 

 

Identifikace osob, v nichž má 
přímý podíl, a o výši tohoto 
podílu: 

 

IČO:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

 

Požadovaná částka: Kč % 

Finanční prostředky žadatele: Kč % 

Celkový rozpočet projektu: Kč 100 % 

 

Účel použití požadované  
dotace: 

 

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 

 

 

Odůvodnění žádosti:  

 

Počet vlastních účastníků dle 
věkových kategorií: 

do 18 let: 

18 – 26 let: 

26 – 60 let: 

nad 60 let: 

Historie reprezentace města 
v zahraničí (místo, název akce): 

 

Způsob prezentace města na 
akci, které se žádost týká: 

 

 



 

 

Návaznost na dlouholetou 
spolupráci se subjektem 
v zahraničí: 

 

Nekomerční charakter akce:  

Seznam příloh žádosti:  

 

Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

Razítko a podpis žadatele, popř. 
osoby zastupující žadatele: 

 

 

Žádost byla projednána dne:  

Městem byla schválena dotace 
ve výši: 

 

Uvedení důvodu nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace: 
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