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Smlouva o dílo – Příměstský tábor 
 

 

ANOTACE: 
Na základě úspěšné žádosti o dotaci na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor“ 
dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 314D083008008 z Ministerstva vnitra, je 
předložena Smlouva o dílo se zhotovitelem tohoto příměstského tábora. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřená mezi Městem Žďár 
nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, v předloženém znění. 
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Popis 
Na základě úspěšné žádosti o dotaci na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor“ 
dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 314D083008008 z Ministerstva vnitra, je 
předložena Smlouva o dílo se zhotovitelem tohoto příměstského tábora – Diecézní charitou Brno, 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 
Cílem realizace projektu je přispět zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a 
zároveň působit preventivně v oblasti přestupkového chování a kriminality. Sekundárním cílem 
projektu je socializace a zapojení dětí do vrstevnických skupin a přispět tak k jejich lepšímu 
fungování v kolektivu. Pracovat s individuálními potřebami dítěte, které se naučí trávit smysluplně 
volný čas, zlepší komunikační dovednosti a získá návyky slušného chování. 
Cílovou skupinou budou, po zkušenostech z loňského roku, děti ve věku 7 – 12 let. Jde o 
kompaktnější skupinu z hlediska společného zájmu. Tyto děti pocházejí z neúplných rodin s velmi 
nízkými příjmy nebo závislými na sociálních dávkách – matky samoživitelky. U dětí bývají 
diagnostikovány poruchy chování, jsou pod dohledem OSPODu. Některé mají navíc zdravotní 
problémy. Cílová skupina bude mít minimálně 15 dětí. Cíleným výcvikem prostřednictvím her a 
dalších aktivit bychom děti rádi dovedli ke správným návykům. 
Cena plnění je v hodnotě 90 013 Kč vč. DPH, účast státního rozpočtu (dotace) 56 000 Kč a podíl 
žadatele 34 013 Kč. 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 

Varianty návrhu usnesení 
1. Neschválit navržené řešení. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Stanoviska  
 



 

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

 

1. Smluvní strany 
  
OBJEDNATEL:   

MĚSTO Žďár nad Sázavou, 

Žižkova 227/1 

591 31 Žďár nad Sázavou 

 

IČO:  00295841    DIČ: CZ00295841 

Telefon: 566 688 111    Fax: 566 621 012 

 

Bankovní spojení:   - výdajový účet – č. ú.: 1473416/0300 

 

zastoupené starostou města, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem ve věcech smluvních  

a Dagmar Pálkovou ve věcech technických 

 

a 

  

ZHOTOVITEL:  
Diecézní charita Brno  
se sídlem třída Kpt. Jaroše  1928/9 
Brno - město 
IČO: 449 902 60 

Organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou   
Bankovní spojení: č. ú: 110 889 787/0300, ČSOB Žďár nad Sázavou 

 
IČO:      44990260                                                  
Telefon:          566 626 040                                     Fax: 566 631 643 
 

Zastoupená ředitelkou, paní Ing. Janou Zelenou, oprávněným jednat ve věcech smluvních a 
Mgr. Zdenkou Šrámkovou, vedoucí Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi ve věcech 
technických   

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vedeným pod číslem MV-PK2-2018-00158 mezi 
objednatelem a Ministerstvem vnitra ČR, tuto smlouvu o dílo schválenou Radou města pod 
číslem jednacím: 1672/2018/STAR  

 

2. Předmět plnění 

  
„Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor “ 



2.1 Předmětem díla bude zajištění příměstského tábora pro rok 2018 přispívající ke 
snižování rizikového chování dětí a zároveň působícího preventivně v oblasti 
přestupkového chování a kriminality dětí.  

 
2.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a   
           odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této  

           smlouvy a jsou v souladu s projektem MV-PK2-2018-00158. 
 

3. Doba plnění 
 

3.1 Doba plnění díla: od 01. 07. 2018 
Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 09. 2018 

 
 

4. Místo plnění 
 

4.1 Místem plnění je Žďár nad Sázavou, prostory zhotovitele: Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi; Horní 22, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 
5. Cena plnění 

 

5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli   
smluvní cenu:  cena včetně DPH 90 013 Kč   

 
6. Platební podmínky 

 

6.1  Cena díla bude zaplacena na základě fakturace. 
 Termín fakturace bude proveden nejpozději do 30. 09. 2018. 
 

 
7. Povinnosti zhotovitele:  

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit publicitu díla umístěním informací na webových 
stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou http://zdar.charita.cz// a v místním tisku. 

 
7.2 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o průběhu plnění díla zprávou, která 

bude obsahovat:  

 stručný popis uskutečněné akce 

 finanční vyúčtování  
 

8. Závěrečná ustanovení 

 

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

vliv na platnost ostatních ujednání smlouvy. 
8.3 Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy, 

zhotovitel jeden stejnopis.  
           Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. 
8.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupce obou 

smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy  - Registru smluv – zajistí objednatel. 

http://zdar.charita.cz/


8.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

8.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Strukturovaný popis projektu 
 
 

Podpisy smluvních stran 

 

Ve Žďáře nad Sázavou       Ve Žďáře nad Sázavou  

dne            dne  

  

  

 

za zhotovitele                                                za objednatele             

Ing. Jana Zelená      Mgr. Zdeněk Navrátil 

ředitelka                                               starosta města 
 
 
 



   

 

Příloha č. 1 

Strukturovaný popis projektu 

 

1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné) 

Cílem je přispět zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a zároveň působit 
preventivně v oblasti přestupkového chování a kriminality. Sekundárním cílem projektu je 
socializace a zapojení dětí do vrstevnických skupin a přispět tak k jejich lepšímu fungování 
v kolektivu. Pracovat s individuálními potřebami dítěte, které se naučí trávit smysluplně 
volný čas, zlepší komunikační dovednosti a získá návyky slušného chování.  

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji) 
a bezpečnostní problém, na který projekt reaguje 

Na území města žijí děti, které se opakovaně dopouští protiprávního jednání, nedovedou 
řešit vzniklé situace a komunikaci jinak, než asociálním chováním. Jde o děti žijící 
v sociálně slabých nebo neúplných rodinách, mnohdy až na hranici chudoby. Rodiče nemají 
dostatečné rodičovské kompetence a zodpovědnost ke svým dětem, nepředávají jim 
základní morální hodnoty a základy slušného chování. I toto je důvodem narůstajícího 
záškoláctví, drobné majetkové činnosti, šikany, zahájení předčasného sexuálního života, 
experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti. 

3. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně 
dopadají na bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 

Tréninkové a vzdělávací aktivity z oblasti prevence kriminality budou probíhat s dětmi 
pravidelně po celou dobu tábora zážitkovou formou, kdy se dítě bude aktivně podílet na 
těchto aktivitách – hry na posílení psychické stability, týmové nebo kolektivní hry, deskové 
hry, hry na posílení sebedůvěry a sebeuvědomování se apod., tvořivé dílny, které umožní 
dětem kolektivní zapojení s cílem společně něco vyrobit. V rámci arteterapie děti pracují 
individuálně, což jim umožní lepší sebepoznání a případnou volbu volnočasové aktivity, 
která je bude bavit a naplňovat. Tím zamezíme rizikovému chování v kolektivech i na 
ulicích. Součástí aktivit bude celodenní výlet, kdy se budou děti učit potřebným sociálním a 
praktickým dovednostem, začleňování do kolektivu, chování a jednání na veřejnosti a 
v dopravním prostředku. Na téma prevence budou připraveny hry pod odborným vedením 
psychoterapeuta a preventistky MP, kdy si děti vyzkouší zážitkovou formou vyčlenění 
z kolektivu – šikana, krádež, užívání návykových látek (tabák, alkohol). Tyto hry mají děti 
vést k řádnému životu. Na závěr tábora bude připravena táborová hra s plněním úkolů, kdy 
po splnění úkolů budou děti oceněny. Tábor bude trvat 5 dní s časovou dotací 10 hodin 
denně.  

4. Cílová skupina (tj. včetně věkové kategorie) a vazby aktivit na potřeby CS 

Cílovou skupinou budou, po zkušenostech z loňského roku, děti ve věku 7 – 12 let. Jde o 
kompaktnější skupinu z hlediska společného zájmu. Tyto děti pocházejí z neúplných rodin 
s velmi nízkými příjmy nebo závislými na sociálních dávkách – matky samoživitelky. U dětí 
bývají diagnostikovány poruchy chování, jsou pod dohledem OSPODu. Některé mají navíc 



   

zdravotní problémy. Cílová skupina bude mít minimálně 15 dětí. Cíleným výcvikem 
prostřednictvím her a dalších aktivit bychom děti rádi dovedli ke správným návykům.  

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován) 

Příměstský tábor bude realizován v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou, přímo 
v centru pro rodiče s dětmi Kopretina a na území mikroregionu Žďárska při výletu. Délka 
projektu bude maximálně 5 dní.  

6. Personální zajištění (všechny zapojené osoby včetně APK, domovníků, 
bezpečnostních dobrovolníků apod.) 

Příměstský tábor bude zajištěn 3 pracovnicemi prorodinných služeb, které mají pověření 
OSPOD, dále 2 pomocné síly na zabezpečení stravy a úklidu. V rámci specifických potřeb 
dětí a kolektivu bude s dětmi pracovat psycholog a speciální pedagog v časové dotaci 6 
hodin.  
Po zkušenostech z loňského roku bude využito pomoci dobrovolníků a Asistentů prevence 
kriminality při doprovodech po městě, na výletu. 

7. Provázanost s dalšími aktivitami a předkládanými nebo realizovanými 
projekty vč. toho, zda je projekt součástí komplexního přístupu řešení 
bezpečnostního problému 

V rizikové lokalitě je od roku 2013 realizován projekt APK, sedmým rokem zde pracuje 
sociální terénní pracovník. Děti mají k dispozici ve školním roce 2 nízkoprahová zařízení 
Esko a Ponorku. Od podzimu 2016 se realizuje program sociálního výcviku „Flash“, který je 
adekvátní probačnímu programu. Díky PMS se začal realizovat projekt „Na správnou cestu 
II“ a je možné využívat služeb adiktologická poradny. Příměstský tábor je další cílenou 
aktivitou, která má za úkol předcházet sociálně patologickým jevům dětí. 

8. Byl projekt realizován již v minulých letech-kolikrát? Byl podpořen z dotací 
MV-kolikrát? 

Projekt byl poprvé realizován v roce 2017 a byl podpořen dotací MV. 

9. Časový harmonogram realizace projektu 

leden-květen 2018 podání projektu, posouzení, rozhodnutí o dotaci 
červen 2018 administrativní příprava projektu 
červenec – srpen 2018 realizace projektu 

10. Detailní rozpis nákladů projektu (tj. detailní rozpis a zdůvodnění jednotlivých 
oblastí podpory tj. ceny za jednotku a cenový kalkulační vzorec) U požadavku 
na tzv. „víceleté financování“ (dle čl. 18 Zásad) detailně rozepsat a zdůvodnit 
celkové náklady po jednotlivých letech, na které je žádáno (možno řešit vložením 
tabulky). 

Náklady na pobyt pro 15 dětí/5 dní 15x 350x5 (stravné, náklady na jednotlivé činnosti při 
arteterapiích) 26 250 Kč požadovaná dotace 22 000 Kč 
Doprava pro 15 dětí a 5 pracovníků (hromadné jízdenky pro 15 dětí – 566 Kč, hromadné 
jízdné pro 5 dospělých – 645 Kč dotace 0 



   

Vstupy pro děti (bazén, památky) 15x135 + 5 dospělých 5x 185 Kč dotace 0 
Věcné ceny pro závěrečný den 15x200 Kč (pastelky, bloky) 3000 Kč – dotace 0 
Odměny 3 lektorů – 1x5x10hodin – 212/Kč/hod; 1x5x10 hodin – 330, 44 Kč/h; 1x5x10 hodin 
– 191Kč/hod 36 672 – dotace 32 000 Kč 
Odměna psycholog – 1x 5 hodin x 400 Kč 2000 Kč  dotace 2 000 Kč 
Lékárnička pro 15 dětí 1x 1000 Kč dotace 0 
Spotřební materiál – hygien., čistící a úklid, prostředky, kancelářské potřeby dle zkušenosti 
z roku 2017 – 4 341 Kč – dotace 0 
Pojištění pro 15 dětí na celý týden 15 x 100 Kč  1500 Kč  dotace 0 
Jiné náklady – nájemné na 5 dní  5x 300 Kč  1500 Kč; stravné 5 x zaměstnanci výlet 805 
Kč; el. energi a vodné za 5 dní 314 Kč; odměny za práci na 5 dní uklizečka+ svačinářka o 
10 hodinách denně – 8 470 Kč – celkové náklady 11 089 Kč  dotace 0 
 
  
 

11. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů projektu 

Počet podpořených dětí – nejméně 15 
Evaluační dotazník – pro vysílající organizace a OSPOD 
Evaluační dotazník pro rodiny dětí 

12. Komentář k udržitelnosti projektu 

Na základě zkušeností bychom rádi pokračovali v realizaci každoročně, bude-li zájem u 
cílové skupiny. Potřebnost projektu vidí i vysílající organizace ve spolupráci s OSPOD. 
Potřebnost vidíme i u dalších cílových skupin zejména ve věku 13 – 16 let. Zde by však byla 
lépe vyhovující forma pobytového táboru a zejména delší časový úsek. Chybí však zázemí 
a zejména realizátor s potřebnou akreditací.  

13. Komentář k výši spolufinancování projektu 

Celkové finanční náklady na tento projekt jsou plánované ve výši 90 013 Kč. Město se bude 
podílet částkou 34 013 Kč, což je 38,%. Požadovaná dotace ve výši 56 000 Kč činí 62 %. 

14. Publicita projektu 

Informace o projektu budou umístěny na webových stránkách Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou http:// zdar.charita.cz//, dále v regionálním tisku a informačním měsíčníku Žďárský 
zpravodaj, který je pro občany Žďáru nad Sázavou bezplatný, distribuuje se do všech 
domácností města. 

15. Fotodokumentace (např. zákres kamerových bodů, hřiště, tábor, apod.) lze 
také řešit samostatnou přílohou 

 

 


