
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 
 DNE: 11.6.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1586/2018/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Vyhodnocení dotačního programu rady města 
 

ANOTACE: 
Vyhodnocení dotačního programu rady města, schválení veřejnoprávní smlouvy, pověření 
starosty města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města“ 
žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 Návrh na schválení dotace z dotačního programu 
rady města.  
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ 
žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 Návrh na neschválení dotace vzhledem k čerpání, k souběhu 
s jinými dotačními programy. 
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města“ 
žadatelům uvedeným v tabulce č. 3 Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek 
dotačního programu rady města. 
 
Rada  města  schvaluje vzor veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace, která bude uzavřena  
mezi  městem Žďár nad Sázavou  a  jednotlivými žadateli uvedenými v tabulce č.1 v předloženém 
znění. Pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli. 
 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
starosta  

 



 

Název materiálu: Vyhodnocení dotačního programu rady města 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1. tabulka č.1  Návrh na schválení dotace z dotačního programu rady města.  

2. tabulka č.2 Návrh na neschválení dotace vzhledem k čerpání, k souběhu 
s jinými dotačními programy. 

3. tabulka č.3   Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek 
dotačního programu rady města 

4. vzor veřejnoprávní smlouvy 
5. výzva 

 
Popis 
• Rada města na svém zasedání dne 15.01.2018 vyhlásila dotační program „Poskytování 

dotací od rady  města“.  V programu  byl  stanoven  účel  poskytnutí  dotace  na  činnost  v 
oblasti  sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání. 

 

• Termín pro ukončení podávání žádostí byl stanoven na 31. 5. 2018. Celková částka programu 
pro rozdělení byla stanovena ve výši 250.000 Kč, přičemž jeden projekt může získat max. 20 
000 Kč. 

 
• Ke dni 31.05. 2018 obdržel Městský úřad celkem 25 projektů pro tento dotační 

program. 
 
• Dne 5. 6. 2018  otevřeli zalepené 

obálky s jednotlivými žádostmi, posoudili administrativní správnost, splnění základních 
podmínek pro podání projektu. 

 
 
Geneze případu 

• 15.01.2018 vyhlášen dotační program radou města: usn. 1360/2018MST 

 
Návrh řešení 

• schválit návrh usnesení 

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou navrženy varianty usnesení 

 
Doporučení předkladatele 

• schválit návrh usnesení 
 

Stanoviska  
• xxx 

 



požadovaný 
příspěvek

celkový 
rozpočet

20% povinná 
spoluúčast název akce účel příspěvku oblast

splnění 
admin. 
podm.

termín realizace poznámka žádosti o dotace návrh na výši příspěvku

1
Farní sbor Českobratrské církve evangelické            v 

Sázavě                                                                          592 11 
Velká Losenice

20 000 50 000 10 000 Bohoslužby v Batyskafu 2018 Bohoslužby v Batyskafu 2018 ano 1.1. - 31.1.2018 15 000 Kč

2
Unie šipkových organizací České republiky z.s.

Trutnov, Střední Předměstí, Za Školou 178
20 000 415 285 83 057 II.republiková Grand Prix 2018

částečné pokrytí ztráty z pořádání II. 
Republikové Grand Prix 2018 v KD Žďár n.S.

Sport ano 20.04.-22.04.2018 15 000 Kč

3
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub                           Žďár nad 

Sázavou
Žďár nad Sázavou 6, Palachova 1791/17

20 000 26 355 5 271
účást na sportovních soutěžích 

členů ČSS,z.s. SSK Žďár nad 
Sázavou

proplacení startovného, ubytování a části 
nákladů na sportovní soutěže členům ČSS,z.s. 

SSK Žďár nad Sázavou
Sport ano 1.1. - 31.10.2018

Sport 2018  3.200Kč (střelecká soutěž Velká cena 
ZDAR 11.2.2018)

13 500 Kč

4
Volnočasovky SPORT, z. s.

Rozsochy 62
19 500 23 300 4 660 veřejné besedy

2 veřejné besedy s cílem informovat 
obyvatele Žďáru n.S. o možnostech 

participace na občanské společnosti: Sociální 
pdnikání a Dobrovolnictví v ČR i zahraničí

Vz ano rok 2018 5 000 Kč

5 20 000 45 191 9 038 Plamínci hrají pro Tibet
částaečná úhrada nákladů spojená s 

benefiční akcí Plamínci hrají pro Tibet
Sport ano 24.3.2018    31.03.2018 doležena darovací smlouva na 20.000Kč 20 000 Kč

6
Orel jednota Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 3, Libická 2295/1
20 000 52 500 10 500 Tábor dětí 1.-9.třídy v Opatově

pokrytí části nákladů se zajištěním tábora pro 
děti 1.-9.třída v Opatově

Vč ano 18.08. - 24.08.2018

Sportoviště 2018  96 075 Kč        sportovní činnost 
oddílů mládeže: futsal 2 000Kč  judo 78 500Kč                 

florbal 12 800Kč                                           sportovní 
akce: Pohybem k naději červen 2018 26 600 Kč  

turnaj v judu „O žďárskou hvězdu“
22. 9. 2018  10 300 Kč  KULTURA 2018 Hudební 

festival La Festa
10. 11. 2018 10 897 Kč   ORGANIZOVANÝ SPORT 

DOSPĚLÝCH 2018 judo 6 200 Kč                      
VOLNÝ ČAS 2018 dětský karneval, Svatoprokopské 
dny, Toulky Vysočinou, pálení ohně, Den matek, 

Mikuláš   25 000 Kč

15 000 Kč

7
Barocco sempre giovane o. p. s.

Pardubice I, Zelené Předměstí, Sukova třída 1260
20 000 153 000 30 600

Chrámový koncert Evy 
Urbanové a Baroco sempre 

giovane

koncert Evy Urbanové a Baroco sempre 
giovane konaný ve Žďáře nad Sázavou

K ano 05.05.2018 16 500 Kč

8 20 000 34 143 6 829

mistovství Evropy Spartan, 
mistrovství ČR OCR 

Harachov,mistrovství světa OCR 
Londýn

podpora účasti na mistovství Evropy Spartan, 
mistrovství ČR OCR Harachov, mistrovství 

světa OCR Londýn 
sport ano

7.7.2018 mistovství Evropy 
Spartan 24.8. - 25.8.2018 

mistrovství ČR OCR mistrovství 
světa OCR Londýn 19.10.-

21.10.2018

15 000 Kč

9
Farniente, z. s.

Žďár nad Sázavou 2, Bezručova 436/50
20 000 55 400 11 080 PechaKucha Night podpora realizace Pecha Kucha Night K ano září - prosinec 2018 13 500 Kč

10
Centrum pro rodinu a sociální péči

Brno-město, Biskupská 280/7
20 000 73 300 14 660 Diecézní pouť rodin 2018

realizace akce Dieézcní pouť rodin konaná v 
areálu zámku ve Žďáře n.S. dne 1.9.2018

Vč ano 1.9.2018 15 000 Kč

11
Folklorní spolek Studánka

Žďár nad Sázavou 4, Švermova 2104/6
9 138 14 773 2 955

soustředění souboru Studánka a 
vedoucích souborů Rozmarýnek 

a Bystřinka

soustředění souboru Studánka a vedoucích 
souborů Rozmarýnek a Bystřinka

Vč ano 5. - 7.1.2018

KULTURA 2018: 2 výchovná představení 1 
celovečerní představení pro veřejnost 18. – 20. 4. 

2018  17 002 Kč        VOLNÝ ČAS 2018: činnost 
souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka      25 

000 Kč

9 000 Kč

12
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Binkova 413/1
18 400 23 000 4 600

rekondiční cvičení a plavání, 
pronájem bazénu

náklady spojené s rekondičním cvičením a 
plaváním, pronájem bazénu

Vč ano 1.1.-31.12.2018

Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní oblasti 2018                 25 000 Kč DOTACE 
OD UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ I. kolo náklady na 

činnost spolku 5 000 Kč

10 000 Kč

13
BK Žďár nad Sázavou,z.s.

Žďár nad Sázavou 3, Komenského 973/4
20 000 48 666 9 733

národní festival mladších žáků 
U12 Ostrava

náklady spojené s národním festivalem 
mladších žáků U12 Ostrava

Sport ano 27.04. - 29.04.2018
sportovní činnost oddílů mládeže           509 900 Kč  
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 66 100 

Kč
17 500 Kč

Tabulka č.1

Návrh na schválení dotace z dotačního programu: Dotace od rady města



14
Společnost Parkinson, z. s.

Praha 10, Vršovice, Volyňská 933/20 (Parkinson klub 
Žďár nad Sázavou

5 000 7 200 1 440 masáže, rehabilitační tělocvik příspěvek na masáže, rehabilitační tělocvik Vč ano červenec - prosinec 5 000 Kč

15
Windsurfing Club Velké Dářko z.s.

Škrdlovice 95
20 000 207 000 41 400 Dračí lodě

zajištění sportovně kulturní akce Dračí lodě 
Velké Dářko ve Žďáře n.S.

Sport ano 43330 15 000 Kč

16
SE.S.TA z.s.

Praha 6, Dejvice, Pod kaštany 246/8
20 000 40 000 8 000

Petangue a francouzské víno na 
Zámku

realizace akce: Petangue a francouzské víno 
na Zámku

K ano
duben - červenec 2018 vlastní 

akce 23.06.2018

KULTURA 2018: Den otevřených zahrad – zahrady 
plné příběhů

26. – 27. 5. 2018 39 553 Kč  
10 000 Kč

17
Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Žďár nad Sázavou 1, nám. Republiky 286/22
7 250 9 250 1 850 Nezavíráme oči

realizace kampaně Nezavíráme oči aneb 
Zlepšení atmosféry u rodičů a společnosti při 
řešení závislostní problematiky ve školách (II. 

Stupně ZŠ a SŠ).

Vz ano 1.7. - 31.08.2018

KULTURA 2018 Srdíčko kulturní 17. – 21. 9. 2018 
12 148 Kč  VOLNÝ ČAS 2018: Rozhodni se sám 31. 
8. 2018 - akce pro děti, mládež a širokou veřejnost 

zaměřená na prevenci zdraví a sociálně 
patologických jevů  10 000 Kč  Dotace pro 

podporu poskytovatelů sociálních a zdravotních 
služeb 250 000 Kč

5 000 Kč

18
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

Praha 6, Dejvice, Václavkova 343/20
20 000 162 000 32 400 Škola tančí na ZŠ realizace projektu Škola tančí na ZŠ K ano 9/2018 - 12/2018

KULTURA 2018: Festival v ulicích města 
Korespondance 2018  13. – 15. 7. 2018  43 980 Kč        

10 000 Kč

19
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

Praha 6, Dejvice, Václavkova 343/20
20 000 564 000 112 800 Rezidence ve Žďáře realizace projektu Rezidence ve Žďáře Vz ano 8/2018 - 11/2018

KULTURA 2018: Festival v ulicích města 
Korespondance 2018  13. – 15. 7. 2018  43 980 Kč        

5 000 Kč

Celkem 339 288 230 000 Kč

Celkem 230 000 Kč

max.výše dotace 20 000 Kč celkový objem 250 000 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč rozdíl 20 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:    1.5.- 31.5.2018          Termín vyhodnocení: do 30.6.2018 Vysvětlivky:   K – kulturní   Sport - sportovní   Soc - sociální   Zdr - zdravotní   PK - prevence kriminality   VZ - vzdělání   VČ - volný čas 

Posouzení žádostí, kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh: 5.6.2018



požadovaný 
příspěvek

celkový 
rozpočet

20% povinná 
spoluúčast název akce účel příspěvku oblast

splnění 
admin. 
podm.

termín realizace poznámka žádosti o dotace návrh na výši příspěvku

1
Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Žďár nad Sázavou 1, nám. Republiky 286/22
9 000 13 900 2 780 10 let se Srdíčkem

realizace výstavy fotografií pod názvem "10 
let se Srdíčkem"

K ano 43362 shoda akce: dotace KULTURA 2018

KULTURA 2018 Srdíčko kulturní 17. – 21. 9. 2018 
12 148 Kč  VOLNÝ ČAS 2018: Rozhodni se sám 31. 
8. 2018 - akce pro děti, mládež a širokou veřejnost 

zaměřená na prevenci zdraví a sociálně 
patologických jevů  10 000 Kč  Dotace pro 

podporu poskytovatelů sociálních a zdravotních 
služeb 250 000 Kč

0 Kč

Celkem 9 000 0 Kč

Celkem 0 Kč

max.výše dotace 20 000 Kč celkový objem 250 000 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč rozdíl 250 000 Kč

Tabulka č.2

Návrh na neschválení  dotace vzhledem k čerpání, k souběhu s jinými dotačními programy.

Lhůta pro podání žádosti:    1.5.- 31.5.2018          Termín vyhodnocení: do 30.6.2018 Vysvětlivky:   K – kulturní   Sport - sportovní   Soc - sociální   Zdr - zdravotní   PK - prevence kriminality   VZ - vzdělání   VČ - volný čas 

Posouzení žádostí, kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh: 5.6.2018



požadovaný 
příspěvek

celkový 
rozpočet

20% povinná 
spoluúčast název akce účel příspěvku oblast

splnění 
admin. 
podm.

termín realizace poznámka žádosti o dotace návrh na výši příspěvku

1
Potravinová banka Vysočina, z. s.                          Ledeč 

nad Sázavou, Barborka 1191
20 000 1 937 800 387 560 Potravinová banka

kancelářské potřeby, cestovné, nákup 
spotřebního materiálu

Soc ano rok 2018
v žádosti není doložený přínos pro obyvatele Žďáru n.S. 

nejsou zde zřejmé náklady pouze pro Žďár n.S.
0 Kč

2
Náboženská obec Církve československé husitské ve 

Žďáru nad Sázavou 3
Žďár nad Sázavou 3, Kopečná 226/13

20 000 59 672 11 934 realizace kanalizační přípojky 
realizace kanalizační přípojky na pozemku 

fary (tj.úředního sídla Náboženské obce) k již 
vybudované kanalizační šachtě

ano září - listopad 2018
Dne 27.2.2018 obdržela Náboženská obec výzvu o 
napojení odběrného místa na veřejnou kanalizaci.

0 Kč

3
Jimedis, z.s.  Pávov 11, 586 01 Jihlava (poradna Jihlava 

Husova 1623/12)
20 000 613 400 122 680

příspěvek na služby v sociální 
oblasti poskytované rodinnou 

poradnou Jimendis, z.s.

příspěvek na služby v sociální oblasti 
poskytované rodinnou poradnou Jimendis, 

z.s.
Soc ano rok 2018

v žádosti není doložený přínos pro obyvatele Žďáru n.S. 
nejsou zde zřejmé náklady pouze pro Žďár n.S

0 Kč

4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - 

Zámek
Žďár nad Sázavou 2, Zámek 9/9

20 000 29 399 5 880 dopravní automobil SDH
renovace dopravního automibilu SDH Žďár 

nad Sázavou
Sport ano leden - červen 2018 doložena kupní smlouva 

SPORT 2018 15. ročník Memoriálu Jana Dřínka 8. 
9. 2018  12 200 Kč  sportovní činnost oddílů 

mládeže 3 700 Kč  DOTACE OD UVOLNĚNÝCH 
ZASTUPITELŮ I. kolo úhrada nájmu sportoviště 5 

000Kč

0 Kč

5
CENTRUM ZDISLAVA

Nové Město na Moravě, Radnická 350
13 000 16 753 3 351

speciální a rehabilitační 
pomůcky 

nákup speciálních a rehabilitačních pomůcek 
pro občany města Žďár nad Sázavou

soc ano rok 2018
nesplňuje okruh způsobilých žadatelů (příspěvková 

organizace)
0 Kč

Celkem 93 000 0 Kč

Celkem 0 Kč

max.výše dotace 20 000 Kč celkový objem 250 000 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč rozdíl 250 000 Kč

Tabulka č.3

Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu rady města.

Lhůta pro podání žádosti:    1.5.- 31.5.2018          Termín vyhodnocení: do 30.6.2018 Vysvětlivky:   K – kulturní   Sport - sportovní   Soc - sociální   Zdr - zdravotní   PK - prevence kriminality   VZ - vzdělání   VČ - volný čas 

Posouzení žádostí, kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh: 5.6.2018



vYZVA DOTACNfHO PROGRAMU 

I 
·- --

Nazev podporovane oblasti: Dotacni program: Rada mesta 

:ootace je zamei'ena na aktivitu v techto oblastech: 

Ucel, na kte,.Y mohou bYt peneinf lsocialnf, zdravotnf, prevence kriminality, kulturnf, sportovnf,vzdelavanf. 

lrvto ucely jsou podporovany 5 diem mesta pomoci osobam, jejichz cinnost je zamei'ena na neziskovy prostredky poskytnuty. 1sektor. 

Celkov'{ objem financnfch prostredkti: 
I 

I 250.000,- Kc vcetne DPH 

Maximalnf v'{se dotace: 20 000,- Kc vcetne DPH 
.. ... 

Minimalnf v'{se dotace: 1 000,- Kc vcetne DPH 
... ----- ·-·· ---·· ·- ·-- --

Mlnimalni podil pi'ijemce dotace: 
' 

20% celkov'{ch nakladu projektu 

a) spolky, ustavy a nadace ve smyslu zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk 

b) pn!vnicke osoby zalozene podle zakona c. 248/1995 Sb., o obecne prospesnych spolecnostech 

c) pravnicke osoby zalozene podle zakona c. 3/2002 Sb., o cfrkvfch, nabozenskem vyzm!nf a nabozenskych 

,spolecnostech. 
d) pravnicke osoby vykonavajfd cinnost skoly nebo skolskeho zai' fzenf bez ohledu na zrizovatele ve smyslu 

Okruh zpusobilych iadatelu: 
!zakona c. 561/2004 Sb., o pi'edskolnfm, zakladnfm, sti'ednfm, vyssfm odbornem a jinem vzdelavanf (skolsky 

lzakon) a zakona c. 111/1998 Sb., o vysokych skolach 

!e) fyzicke osoby nepodnikajid 

Pi'ijemci dotace nemohou byt pi'ispevkove organizace zi'izovane samospravou a statnf spravou vyjma bodu 

d). 

Dotace bude poskytnuta pouze okruhu zpusobilych zadatelu se sid lem ve Zd'are nad Sazavou. 

Lokalizace projektu: Dotace bude poskytnuta zpusobilym zadatelum, jejichz sidle nemusf byt ve Zd'are nad Sazavou, pi'icemz 

podporovana aktivita se musf konat ve Zd'ai'e nad Sazavou. 

Uznatelne naklady: ·Naklady spojene se zajistenim sluzeb die ,Ucelu, na ktery mohou byt peneznf prosti'edky poskytnuty". 
: 

ia) naklady na vlastni dane a dan z pi'idane hodnoty (platf pro platce DPH, pokud ma u zdanitelnych plneni 

lpi'ijatych v souvislosti s financovanfm dane akce narok na odpocet dane z pi'idane hodnoty- v pine v'{si 

nebo knkeny nebo v pomerne vysi). 

b) mzdy, platy a naklady na socialni a zdravotnf pojisten f. 

c) poj isteni, 

ldl dotace a dary, 
.e) naklady na nakup ved osobni poti'eby, ktere nesouvisej l s realizaci akce, 
f) nahrady skod a manka, 

g) zalohove platby neuhrazene a nevyuctovane v dobe rea lizace akce, 

Neuznatelne naklady: 
h) naklady na pravni spory, 

ch) odpisy, naklady na prodany majetek a prodane zbozi, rezervy a opravne polozky, 

i) pokuty, penale a uroky z prodlenf, 

j) uroky z uveru, uhrada uveru a pujcek, 

k) dlouhodoby hmotny i nehmotny investicni majetek, 

I) poplatky za lekarskou pohotovost a sluzby (vystaveni potvrzen f lekai'em atd.). 

m) zabavnf pyrotechnika, tabakove v'{robky, alkohol a jine navykove latky, 

n) leasingove splatky (financni pronajem), 

o) sluzby peneznich ustavu, sluzby telekomunikad a radiokomunikad, 

p) nakup vody, pa liv a energie. 

Celko~y pi'inos pro me~t~ Zd'a~ nad Saza;-;~-a pro obcany mesta. 

Kriteria hodnocenf: 
Organizacnf a ad borne zabezpecenf proj ektu. 

en projektu a pi'fnos pro vei'ejnost. 



Casov¥ harmonogram realizace projektu: 

pro podani iadosti: 

ky pro poskytnuti dot ace: 

!eden 2018 - prosinec 2018 

01. OS. 2018 do 31. OS. 2018 

do 30. 06. 2018 

n nl:lntt·m l'ta na zaklade vei'ejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace. Dot ace bude poskytnuta 

~~~~~~~~~~~~ .. na ucet pi'fj~:..:.m:..:c.::e:_. -------------·----- - --t 

I L~tOSIDOI IV iadatel musi pfedlozit kompletne vyplnenou i adost splllujld podminky pi'islusne oblasti 
;podpory na pfedepsanem formulari a v souladu s pozadovanymi mileiitostmi (vcetne pfiloh). 

-----1 
Z.adost musr byt podana ve lhute pro podani zadosti. 

Zptisobily zadatel musi mit vtici mestu vypofadane veskere zavazky po lhti te splatnosti, a to ke dni 

I ukonEeni pod ani zadosti. - . 
Na tutez akci, projekt nebo cinnost nenf mozne poskytnout dotaci z vice nez jednoho zdroje mesta, ani z 

~-----------------'-'v.::i.::ce::--"-p;-:ro:<g~ra:::m~ti p~~ory mesta najedn_ou. - .. 
1. Podrobny polozkov¥ rozpocet celkoll'{ch nakladti a pfijmti projektu s rozdelenim na vlastnf zd roje a 

povinnych pi'iloh: 

Poznamka.: 

Formulai' iadosti: 

j podporu z dotacniho programu. 

!2. Pod robny popis proje-k-tu-.-,-a-so_v_y_h_a-rm- onogram. 
I 

3. Pravnicka osoba dolozi kopii v¥pisu z pi'lslusneho vei'ejneho rejsti'iku ne starsi 90 dnu ke dnl podani 

1
zadosti (v pi'lpade, ze neniv pi'islusnych registrech zapsan nebo tento ll'{pis neobsahuje vsechnv 
pozadovane udaje (tj. pi'edevsim identifikace osob zastupujldch pravnickou osobu- statutarnkh zastupcti 

js uvedenim pravnlho dtivodu zastoupenf), dolozi jiny obdobny dokument dokladajfci jeho pravni osobnost, 
napi'. zfizovad listina, stanovy s registracni dolozkou, zapis z jednani valne hromady apod.) Fyzicka osoba 
nepodnikajfd pi'edloii obcansky prukaz k prokazani totoinost i. 

:4. Kopie dokladu o existenci bankovniho uctu zadate le 

zavazuje pi'ijemce poskytnout mestu nad Sazavou vyuctovani dotace po realizaci 

vsak do 31. 12._2018,_ nestanovf-li v_ei'ejnopnivni smlouva jinak. ·---------·--1 

vyzvednutl na adrese: Mesto Zd'ar nad Sazavou Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou. 
1-------------- ---t,..,.-.,----· -- -~ ·-

dosti zpracovane v jed nom vyhotovenl vcetne poiadovanych pi'floh se pi'ijimajl osobne p 

podatelny Mestskeho ui'adu ve Uai'e nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou nebo 

podani iadosti: 

Odpovednost za realizaci:_ - -----+ 

MeU Zd'ar nad 5azavou, Zizkova 227/1 
Kontaktnf osoba: 

ktera nespllluje vsechny forma lnl nalezitosti nebo bude zaslana po termlnu, bude z hodnoceni vyi'azena. 

e nebudou vyzyvani k doplneni chybejidch udaju 

Dokladani chybejidch nalezitostf po uzaverce nenf mozne. 

Dotace od rady mesta nepi'edstavuje narokov¥ pi'ispevek 



«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEREJNOPRAVNiSMLOUVA 
uzavrena die ust. § 1 Oa a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech 

uzemnich rozpoctu, v platnem znemi 

I. Smluvni strany 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 

a 

se sidlem Zizkova 227/1 591 31 Zd'ar nad Sazavou 

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» 
bankovni spojeni: 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 ,prijemce dotace") 

II. Ovodni ustanoveni 

V souladu se zakonem c. 250/2000 Sb. , o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, 
v platnem zneni, zakonem c. 128/2000 Sb., o obcich, v platnem zneni, ana zaklade usneseni 
Rady mesta Zd'aru nad Sazavou c. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace pi'ijemci dotace nize uvedenou 
dotaci. 
Prijemce dotaci za podminek stanovenych v tete smlouve pi'ijima a zavazuje se, ze bude 
«smlouva_predmet_smlouvy» realizovat svym jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu 
s pravnimi pFedpisy a podminkami tete smlouvy. 

Ill. Vyse dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje pFijemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedeny ucet, dotaci 
ve vysi «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kc do 15 dnu po podpisu tete smlouvy. 

IV. Ocel dotace 
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Cl. II. a Cl. Ill. tete smlouvy vyhradne za 
ucelem podpory «Smlouva_predmet_smlouvy», dale jen ,akce". 
Pro ucely tete smlouvy se rozumi: 

a) Celkove naklady akce jsou naklady tvorene souctem dotace a vlastnim podilem pi'ijemce 
dotace. 

b) Vlastni podil pi'ijemce dotace jsou prosti'edky, ktere jsou tvoreny vlastnimi prostredky 
pi'fjemce dotace i sdruzenymi prostredky z jinych zdroju (napi'. dotace, granty, dary). 



Prijemce dotace musi byt schopen prokazat jejich vysi. 

Celkove naklady akce «smlouva_S 
OP _celkove -
naklady_akc 
e» Kc 

Vyse dotace poskytovatele dotace v Kc «smlouva_ho 
dnota_smlouv 
a dph» 

Vlastni podil pi'ijemce dotace v Kc «smlouva_ho 
dnota_smlouv 
a» 

1. Vyse dotace uvedena v Cl. Ill. teto smlouvy je maximalni a cini maximalne 80% celkovych 
nakladu akce. Pokud skutecne celkove naklady akce pi'ekroci celkovou vysi nakladu akce 
uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradi pi'ijemce dotace castku tohoto pi'ekroceni z vlastnich 
zdroju. Pokud budou skutecne celkove naklady akce nizsi nez vyse celkovych nakladu akce 
uvedena v tabu lee v odst. 1, a procentni vYSe poskytnute dotace tim pi'esahne 80% 
celkovych nakladu akce, snizi se poskytnuta dotace tak, aby cinila maximalne 80% 
celkovych nakladu. 

2. Dotace je vei'ejnou financni podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole 
ve verejne sprave a o zmene nekterYch zakonu (zakon o financni kontrole), ve zneni 
pozdejsich pi'edpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 

V. Podminky poskytnuti dotace 

1. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen v souladu se zakonem c. 320/2001 Sb., o 
financni kontrole ve verejne sprave vykonavat kontrolu nad nakladanim s poskytnutou dotaci, 
pi'icemz pi'ijemce dotace je povinen tuto kontrolu strpet, poskytnout zastupci poskytovatele 
dotace soucinnost, jakoz i poskytovat na vyzadcimi veskerou dokumentaci, vcetne financnich 
a ucetnich vykazu vztahujicich se k pi'edmetu plneni teto smlouvy, a to i po ukonceni 
platnosti teto smlouvy. 

2. Pi'ijemce dotace je povinen pouzit poskytnutou dotaci vyhradne pro ucel stanoveny v Cl. IV. 
tete smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozdeji do 31.12.2018. 

3. Neuznatelne naklady: 
a) naklady na vlastni dane a dan z pi'idane hodnoty (plati pro platce DPH, pokud ma u 
zdanitelnych plneni pi'ijatych v souvislosti s financovanim dane akce narok na odpocet dane z 
pi'idane hodnoty- v pine vysi nebo kraceny nebo v pomerne vysi) , 
b) mzdy, platy a naklady na socialni a zdravotnf pojisteni , 
c) pojisteni, 
d) dotace a dary, 
e) naklady na nakup veci osobni poti'eby, ktere nesouviseji s realizacf akce, 
f) nahrady skod a manka, 
g) zalohove platby neuhrazene a nevyuctovane v debe realizace akce, 
h) naklady na pravni spory, 
ch) odpisy, naklady na prodany majetek a prodane zbozi, rezervy a opravne polozky, 
i) pokuty, penale a uroky z prodleni, 
j) uroky z uveru, uhrada uveru a pujcek, 
k) dlouhodoby hmotny i nehmotny investicni majetek, 
I) poplatky za lekai'skou pohotovost a sluzby (vystaveni potvrzeni lekai'em atd.), 
m) zabavni pyrotechnika, tabakove vyrobky, alkohol a jine navykove latky, 
n) leasingove splatky (financni pronajem), 



o) sluzby peneznich ustavu, sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci, 
p) nakup vody, paliv a energie 

4. Pi'ijemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznamit do 15 dnu zahajeni insolvencniho 
i'izeni, vstup pravnicke osoby do likvidace, zmenu statutarniho organu nebo jeho elena, 
zmenu nazvu, bankovniho spojeni, sidla ci adresy, jakoz i jine zmeny, ktere mohou podstatne 
ovlivnit zpusob jeho hospodai'eni a napln jeho aktivit ve vztahu k poskytnute dotaci. 

5. Pi'fjemce 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 pi'ipade informovanf sdelovacfch prosti'edku o sve cinnosti 
uvest fakt, ze cinnost je podporovana poskytovatelem dotace. 

7. Pi'ijemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v nasleduj icfm rozsahu (die 
moznostf- na zvazeni) 
a) na vystupech akce typu plakatu, pozvanek, programu, publikaci, webovych stranek nebo 

j inych nosicu uvede prijemce dotace ,sponzorsky vzkaz" poskytovatele dotace, kter)' je ke 
stazenf na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy 

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

c) umfsteni aktivniho odkazu www.zdarns.cz na webovych strankach souvisejicich 
s konanim akce, 

d) viditelne a prominentni vyveseni loga nebo znaku poskytovatele dotace v mistech konani 
akce (reklamni poutac si pi'ijemce vyzvedne na Mestskem ui'adu, odboru skolstvi). 

e) zaslat se 14 dennim pi'edstihem informaci o nazvu, terminu, casu a miste konani akce na 
radka.remarova@zdarns.cz pro jejich zvei'ejni na internetovych strankach mesta. 

VI. Vyporadani poskytnute dotace 
1. Pi'ijemce dotace je povinen dorucit poskytovateli dotace vyuctovani pouziti dotace 

nejpozdeji do posledniho dne mesice nasledujiciho po realizaci akce. Vyuctovanim 
pouziti dotace se rozumi pi'edlozeni kopii prvotnich, resp. ucetnich dokladu a jejich 
proplaceni vypisem z uctu, ci kopiemi pokladnich dokladu prokazujicich uhrazeni nakladu na 
akci ve vysi poskytnute dotace, pi'icemz za zuctovaci doklady se nepovazuji tzv. zalohove 
faktury. Vlastni prosti'edky je pi'ijemce 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 pFfjemce dotace povinen vratit na shora uvedeny ucet 
poskytovatele dotace nejpozdeji do 15 dnu od terminu pi'edlozenf vyuctovanf. 

3. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen kontrolovat, zda pi'fjemce dotace uzfva dotaci 
v souladu s ucelem teto smlouvy. Pi'i zjistenf pochybenf pi'ijemce dotace pri nakladanf 
s poskytnutymi financnimi prosti'edky je pi'ijemce dotace povinen v urcene lhute sjednat 
napravu, v opacnem pi'fpade je pi'fjemce dotace je povinen vratit poskytnutou dotaci na ucet 
poskytovatele dotace nejpozdeji do 30 dnu od zjisteni tohoto pochybenf. 

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



VII. Dusledky poruseni povinnosti prijemce dotace 

1. V pripade, ze se prijemce dotace dopusti porusenf rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 
250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, bude postupovano die 
ustanoveni tohoto zakona. 

2. V pripade, ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsiho zanika, a to ke dni 
rozhodnutf prfjemce 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 pfsemnou 

vypovedf teto smlouvy die ustanovenf § 166 odst. 2) spravnfho radu, ve zneni pozdejsfch 
pi'edpisu, a to za podmfnek dale stanovenych. 

2. Poskytovatel dotace muze tuto smlouvu vypovedet jak pred proplacenfm, tak i po proplacenf 
dotace. 

3. Vypovednfm duvodem je poruseni povinnosti prijemcem dotace stanovenych touto 
smlouvou nebo obecne zavaznymi pravnimi predpisy, ktereho se prfjemce dotace dopusti 
zejmena pokud: 

a) svym jednanim porusr rozpoctovou kazen die zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych 
pravidlech uzemnfch rozpoctu, ve znenf pozdejslch predpisu, 

b) bylo zahajeno insolvencni rizeni podle zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech 
jeho reseni, ve zneni pozdejsich predpisu, 

c) prijemce dotace uvedl nepravdive, neuplne nebo zkreslene udaje, na ktere se vaze 
uzavreni teto smlouvy, 

d) je v likvidaci , 

e) zmenf pravnf formu a stane se tak nezpusobilym prijemcem dotace pro danou oblast 
podpory, 

f) opakovane neplni povinnosti stanovene touto smlouvou, i kdyz byl k jejich naprave 
vyzvan poskytovatelem dotace. 

4. V pripade vypovedi teto smlouvy pred proplacenim dotace, narok na vyplaceni dotace 
nevznika a nelze se jej platne domahat. V pripade vypovedi smlouvy po proplaceni dotace, 
se pi'ijemce dotace zavazuje poskytnute penezni prostredky vratit bezhotovostnfm 
prevodem na ucet poskytovatele bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak do 15 dnu od 
dorucenf vypovedi. 

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

6. Vypovedni doba cini 3 mesice a zacne bezet od prvnfho dne mesice nasledujiciho po 
mesici, v nemz byla vypoved' dorucena pi'ijemci dotace. Ocinky doruceni pro ucely teto 
smlouvy vsak nastavaji i tehdy, pokud pi'ijemce dotace svym jednanfm nebo opomenutim 
dorucenf zmaril. 

7. Ucinky vypovedi nastavaji dnem uplynuti vypovedni doby za podmlnky, ze pi'ijemce dotace 
vrati poskytnute penezni prosti'edky pi'ed jejim uplynutim. Jinak k ukonceni teto smlouvy 
dojde az vypoi'adanim vsech prav a povinnosti smluvnfch stran. 



8. Pi'ijemce dotace je opravnen tuto smlouvu kdykoliv pisemne vypovedet, nejpozdeji vsak do 
konce lhuty pro podani vyuctovani, pi'icemz vypoved' je ucinna dnem jej iho doruceni Mestu. 
V takovem pi'ipade je pi'ijemce dotace povinen vratit poskytnutou castku dotace Mestu do 
15 dnu ode dne ucinnosti vypovedi. 

9. Pi'i ukonceni tete smlouvy dohodou je pi'ijemce dotace povinen vratit bezhotovostnim 
prevodem 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 
smluvni strany jinak. 

1 o. Dohoda o ukonceni tete smlouvy nabyva ucinnosti dnem pi'ipsani vracenych peneznich 
prostredku na ucet Mesta, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. 

11 . Tate smlouva zanika take z duvodu uvedenych v § 167 odst. 1 pism. b) az e) zakona c. 
500/2004 Sb., spravni rad, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Navrh na zruseni tete smlouvy 
musi byt ucinen pisemne a musi v nem bYt uvedeny duvody, ktere vedou k zaniku smlouvy. 

12. Pokud pi'ijemce dotace ve stanovene lhute poskytnute prostredky nevrati v souladu s timto 
clan kern Mestu, povazuji se tyto prostredky za zadrzene ve smyslu zakona c. 250/2000 Sb., 
o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu. 

IX. Zvlastni ustanoveni 

v pfipade, ze dojde ke zruseni pi'ijemce dotace s likvidaci nebo v pi'ipade pi'emeny prijemce 
dotace, je tento povinen zajistit, ze prava a povinnosti z tete smlouvy vyplyvajicf budou splneny. 

X. Zaverecna ustanoveni 
1. Tate smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 
2. Jake kontaktni misto poskytovatele dotace se tete smlo stanovu oddeleni 

nr,... ... = ...... u a komunikace, MeU Zd'ar nad Sazavou 

3. nami tete smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmena nebo 
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou se dorucuji do datovych schranek nebo 
postou do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou je 
splnena pri dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi dorucf. Ucinky doruceni 
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strane vrati jake nedorucenou. 

4. Jakekoli zm€my tete smlouvy lze provadet pouze formou pisemnych postupne cislovanych 
dodatku na zaklade dohody obou smluvnich stran. Dodatek k tete smlouve se neuzavira 
v pripade zmeny nazvu prijemce dotace, statutarniho zastupce, sidla ci bankovniho uctu 
kterekoli ze smluvnich stran. V takovem pripade postaci pisemne oznameni o zmene, ktere 
v pripade zmeny bankovniho uctu pi'ijemce dotace musi byt dolozeno kopii smlouvy 0 zrizeni 
uctu. 

5. Tate smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich s platnosti originalu, z nichz jeden vytisk 
obdrzi poskytovatel dotace a jeden vytisk obdrzf prfjemce dotace. 

6. Vzhledem k verejnopravnfmu charakteru poskytovatele dotace pi'fjemce dotace vyslovne 
prohlasuje, ze je s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju 
poskytovatelem dotace s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'fstupu 
k informacim, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, a rovnez se zvei'ejnenim smluvnich podminek 
obsazenych v tete smlouve v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z prislusnych pravnich 
pfedpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacfm, ve znenf 
pozdejsich pi'edpisu. 

7. Pi'fjemce dotace souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich 
udaju obsazenych v tete smlouve poskytovatelem dotace (pfip. jeho zamestnanci), a to 
pouze pro ucely vedenf evidence a projednani v organech poskytovatele dotace a zvei'ejneni 
rozhodnutf techto organu, uzavrenf smluv, aped. , ve ktefY'ch jsou tyto udaje obsazeny, 



tj. vsude tam, kde lze uvedenim osobnich udaju predejit zamene ucastniku pravniho vztahu. 
Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, 
pro kter)l budou uvedene osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi 
zakony. Prijemce dotace si je zaroven vedom svych prav upravenych prislusnymi 
ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb. I 0 ochrane osobnich udaju a 0 zmene nekter)lch 
zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu. 

8. Prijemce dotace vyslovne souhlasi se zverejnenim celeho textu tete smlouvy na verejne 
pristupnych webovych strankach mesta Zd'aru nad Sazavou . 

9. Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu precetly, rozumi jejimu obsahu a uzavrely j i die sve 
prave a svobodne vule, coz stvrzuji svymi podpisy. 

Ve Zdare nad Sazavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

«subjekt_zastupce_fullname» 
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