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NÁZEV: 
 

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku  

 

ANOTACE: 
Od 1. 8. 2018 je v rámci Operačního programu Zaměstnanost realizován projekt „Káčko 3D: 
Rozšíření služeb Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky v sociálně 
vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou“.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s., 
v předloženém znění 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 

 

 
 
 
 

 



Název materiálu: Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh:  1 Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku  

 
 
Popis 
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (dále jen Kolpingovo dílo) v rámci realizace Strategického 
plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019 (dále jen Strategický lán) realizuje od 1. 8. 
2018 projekt „Káčko 3D: Rozšíření služeb Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové 
problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou“ v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Tento projekt bude ukončen 31. 7. 2021.  

Město se smlouvou o partnerství zavazuje k těmto úkonům. 

− připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,  
− spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,  
− spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
− vzájemné poskytování konzultací 

 

Jedná se o činnosti, které bychom v rámci naplňování Strategického plánu musely být činěny. 

Popis projektu „Káčko 3D: Rozšíření služeb Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové 
problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou“  

Realizátorem projektu je Kontaktní centrum a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky 
Spektrum. 

Předmětem projektu je personální rozšíření stávající registrované sociální služby Kontaktní a 
poradenské centrum v oblasti drogové problematiky, které poskytuje preventivní a intervenční 
služby uživatelům drog a jejich blízkým. Rozšíření personální kapacity o 1,0 úvazku kontaktního 
pracovníka je zaměřeno převážně na novou cílovou skupinu uživatelů alkoholu a k pokrytí potřeb 
uživatelů dalších návykových látek a jejich blízkých.  Z projektu bude zajištěno i vzdělávání 
pracovníka a jeho kazuistické supervize. Projekt bude realizován terénní a ambulantní formou ve 
Žďáře nad Sázavou, přičemž se předpokládá 95 podpořených osob. Hlavním cílem projektu je 
minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, primárně alkoholu. 

 
Geneze případu 
Jedná se o samostatnou žádost.  
 
 
Návrh řešení 
Viz. návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrženy varianty 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení 
 
Stanoviska 
nejsou 



 
 
 

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 

Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
se sídlem/místo podnikání: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupené centrálním sekretářem: panem Liborem Havlíkem 
IČ: 43379729 
bankovní spojení: 103839765/0300 
(dále jen „Příjemce“)  
 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou  
se sídlem/místo podnikání: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené starostou města: panem Ing. Martinem Mrkosem  
IČ: 00239500  
Bankovní spojení: 19-328751/0100 
(dále jen „Partner“)  
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen 
„Smlouva“):  
 



 
 

Článek II 
Předmět a účel Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich 

úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci 
projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

2. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „Káčko 3D: Rozšíření služeb 
Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky v sociálně 
vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  

datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2018 
datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2021 

3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou 
vymezeny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu 
Zaměstnanost, (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“). 

 
 

Článek III 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného 

v čl. II odst. 2 této smlouvy tak, že: 

a) Příjemce bude provádět tyto činnosti:  

o řízení projektu  
o zajištění klíčové aktivity " Zavedení terénní  a ambulantní formy práce pro osoby 

užívající alkohol,  personálně provozní posílení služeb pro uživatele nelegálních 
návykových látek a zajištění vzdělávání a kazuistické supervize",  a "Evaluace" 

o zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,  
o průběžné informování Partnera,  
o průběžné vyhodnocování projektových činností,  
o vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu,  
o provádět publicitu projektu,  
o projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,  
o zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,  
o vzájemné poskytování konzultací 

 
b) Partner Město Žďár nad Sázavou bude provádět tyto činnosti: (např.)  

o připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,  
o spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,  
o spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
o vzájemné poskytování konzultací 

 
2. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy.  



 
 
3. Příjemce a partner jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a 

zájmy ostatních smluvních stran. 

4. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků 
projektu a související dokumentace. 

5. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat se svým partnerem 
a informovat ho o postupu projektu. 

6. Při plnění předmětu smlouvy se partner zavazuje: 

a) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící 
se k těmto činnostem, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci 
projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly; 

b) při realizaci činností dle této smlouvy uskutečňovat propagaci projektu v souladu 
s pokyny příjemce;  

c) na žádost poskytovatele, Řídicího orgánu nebo Ministerstva financí písemně 
poskytnout prostřednictvím příjemce jakékoliv doplňující informace související 
s realizací projektu (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré 
informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol 
provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem; 

d) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR,  tedy uchovávat veškeré dokumenty související s 
činnostmi, které realizuje pro projekt po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž 
tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
příjemci vyplacena závěrečná platba; 

7. Smluvní strany se dohodly, že partnerovi není poskytován žádný finanční příspěvek za 
účast na realizaci projektu. 

 
 

Článek IV 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnění této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

 
 
 
 
 



 
 

Článek V 
Trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. smlouvy, 

nejméně však do doby ukončení realizace projektu. 

2. Pokud partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností 
vyplývající pro něj z této smlouvy nebo z platných právních předpisů, je příjemce 
oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy a vyloučit tak partnera z další účasti na 
realizaci projektu.  

3. Partner může ukončit spolupráci s příjemcem na základě písemné dohody. Takovým 
ukončením spolupráce však nesmí být ohroženo plnění účelu smlouvy a nesmí tím 
vzniknout újma příjemci. 

4. Partner může ukončit spolupráci s příjemcem také jednostranným vypovězením smlouvy 
ze závažných důvodů, spočívajících v závažném nebo opětovném porušení některé 
z povinností vyplývající pro příjemce z této smlouvy nebo z platných právních předpisů.  

 
 

Článek VI 
Ostatní ustanovení 

 
1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 

formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

 
6. Tato Smlouva byla projednána a schválena Radou města Žďár nad Sázavou č. 9 dne 25. 2. 

2019 usnesením č. 138/2019/OS 
 
 
 Ve Žďáře nad Sázavou, dne………………..  Ve Žďáře nad Sázavou, dne ………………… 
 
 
 
 
 
 ……………………..………….                 ……………………………………… 
 Příjemce Partner 
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