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NÁZEV: 
 

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019. 

 

ANOTACE: 
 
Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města 2019“ 
žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 Návrh na schválení dotace z dotačního programu 
rady města 2019.  
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města 2019“ 
žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek 
dotačního programu rady města 2019. 
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1. tabulka c. 1 
Navrh na schvaleni dotace z dotacniho programu rady mesta 2019. 

2. tabulka c.2 
Navrh na neschvaleni dotace z dotacniho programu rady mesta 2019 
z duvodu nesplneni podminek dotacniho programu rady mesta 2019, 
administrativniho nesouladu. 

3. vyzva dotacniho programu 

• Rada mesta na svem zasedani dne 14.01 .2019 vyhlasila dotacni program ,Dotace rady 
mesta 2019". v programu byl stanoven ucel poskytnuti dotace na cinnost v oblasti 
socialni, zdravotni, prevence kriminality, kulturni, sportovni a vzdelavani. 

• Termin pro ukonceni podavani zadosti byl stanoven na 30.04. 2019. Celkova castka programu 
pro rozdeleni byla stanovena ve vysi 250.000 Kc, pricemz jeden projekt muze ziskat max. 
20 ooo Kc. 

• Ke dni 30.04.2019 obdi'Zel Mestsky urad celkem 23 projektu pro tento dotacni 
program. 

• One 06.05.2019 se komise seznamila s jednotlivymi zadostmi, posoudili administrativni 
spravnost, splneni zakladnich podminek pro podani projektu. 

Geneze pripadu 

• 14.01 .2019 byl vyhlasen radou mesta: Usn. 76/2019/MST dotacni program Dotace rady mesta 
2019. 

Navrh reseni 

• schvalit navrh usneseni 

Varianty navrhu usneseni 

• nejsou navi'Zeny varianty usneseni 

Doporuceni predkladatele 

• schvalit navrh usneseni 

Stanoviska 
• XXX 



požadovaný 
příspěvek

celkový 
rozpočet

20% povinná 
spoluúčast 

název akce účel příspěvku
splnění 
admin. 
podm.

termín realizace poznámka žádosti o dotace 2019 návrh na výši příspěvku

1
Senioři České republiky, z. s.,                                       

Městská organizace Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou 1, Dolní 165/1

10 000 38 000 7 600 Jednodenní poznávací zájezdy 
příspěvek na úhradu nákladů na 

autobusovou dopravu
ano 05.09.2019, 26.09.2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly

Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní oblasti 2019: 25 000 Kč

10 000 Kč

2
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 

základní organizace Žďár nad Sázavou  KLUB KARDIAKŮ"
Žďár nad Sázavou 1, Dolní 165/1

5 500 7 079 1 416 Pravidelná klubová setkání
spolufinancování pronájmu sálu 
Domu dětí a mládeže Žďár n.S.

ano 07.02. - 05.12.2019
nezjištěna shoda s ostatními 

dotačními tituly
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 

zdravotní oblasti 2019: 24 000 Kč
5 500 Kč

3
Potravinová banka Vysočina, z. s.
Ledeč nad Sázavou, Barborka 1191

20 000 1 937 800 387 560 Potravinová banka
náklady spojené se zajištěním 

služeb
ano 01.01. - 31.12.2019 5 000 Kč

4
Žijeme Žďárem, z. s.

Žďár nad Sázavou 3, Brodská 1874/23 3 040 3 800 760 Piáno ve veřejném prostoru oprava piánové mechaniky, ladění ano 01.01. - 31.12.2019
nezjištěna shoda s ostatními 

dotačními tituly

KULTURA 2019: Živé proStory 2019 – Jsme nad
Sázavou, Živá farčata, Svojí cestou

15.11.2019  21 855 Kč
3 000 Kč

5
Folklorní spolek Studánka

Žďár nad Sázavou 4, Švermova 2104/6
7 400 12 400 2 480

Soustřědění folklórního spolku 
Studánka

financování soustředění souboru 
Studánka a vedoucích souborů 

Rozmarýnek a Bystřinka
ano 22.02. - 24.02.2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly

KULTURA 2019: 2 výchovná představení 1 
celovečerní představení pro veřejnost 10. – 12. 4. 

2019 16 710 Kč                                 VOLNÝ ČAS 2019: 
činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka 

24 000 Kč

7 400 Kč

6
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - 

Zámek
Žďár nad Sázavou 2, Zámek 9/9

20 000 30 000 6 000
Mezinárodní soutěž 

koněspřežných stříkaček v Polsku

zajištění nákladů spojené s 
Mezinárodní soutěží koněspřežných 

stíkaček v Polsku
ano 17.08. - 18.08.2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly

SPORT 2019 Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda 
7/9/2019  6 000 Kč                    sportovní činnost 

oddílů mládeže: 12 000 Kč
20 000 Kč

7
Popálky o.p.s.

Brno-Bohunice, Bohunice, Jihlavská 340/20
20 000 60 240 12 048

Pomoc popáleným a prevence 
termických úrazů ve Žďáře nad 

Sázavou

částečná úhrada nájmu prostor ve 
Žďáře nad Sázavou

ano 01.01. - 31.12.2019 20 000 Kč

8
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 6, Palachova 1791/17
20 000 25 400 5 080 Střelecké soutěže 2029

Proplacení startovného, cestovného 
a ubytování členům ČSS, z.s. SSK 
Žďár nad Sázavou na střeleckých 

soutěžích v roce 2019

ano 01.01. - 31.12.2019
nezjištěna shoda s ostatními 

dotačními tituly

SPORT 2019 Střelecké závody „Velká cena ZDAR“
26-27/1/2019 3 200 Kč ( v rozpočtu není uveden 

tento závod, není soulad s akcí)
10 000 Kč

9
Starý pušky z.s.

Žďár nad Sázavou 1, Lučiny 1187/2
20 000 306 994 61 399

Mistrovství  republiky v 
rybníkovém hokeji, Praha, ČR 

Mistrovství světa v rybníkovém 
hokeji. Plaster Rock, Kanada

částečná úhrada nákladů spojená s 
účastí týmu Staré pušky na MR a MS 

2019 v rybníkovém hokeji.
ano

MR 11.01. - 13.01.2019  
MS 14.02. - 17.02.2019

18 000 Kč

10 MgA. Jakub Junek 20 000 156 000 31 200

Mezinárodní mistrovské houslové 
kurzy Bohuslava Matouška a 

Jakuba Junka spojené s veřejnými 
koncerty

aktivity v kulturní oblasti směřované 
k mladým lidem, kteří studují nebo 

studium plánují
ano 18.08. - 28.08.2019 17 500 Kč

11 Ondřej Kunovský 10 000 26 000 5 200 Noc kostelů na Zelené hoře náklady spojené se zajištěním akce ano 24.05.2019 7 000 Kč

Tabulka č.1

Návrh na schválení dotace z dotačního programu rady města 2019. 



12
Windsurfing Club Velké Dářko z.s.

Škrdlovice 95
20 000 235 000 47 000

Dračí lodě Vysočina na Pilské 
nádrži ve Žďáru nad Sázavou

zajištění sportovní kulturní akce: 
Dračí lodě na Vysočina na Pilské 

nádrži ve Žďáru nad Sázavou 
ano 24.08.2019 20 000 Kč

13
Náboženská obec Církve československé husitské ve 

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

19 079 25 439 5 088
oprava podezdívky plotu na ulici 

Farní
zachování funkčnosti a vzhledu 

staré podezdívky
ano 01.01. - 31.12.2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly

KULTURA 2019: Besedy a vzdělávací přednášky
1x za měsíc 2 172 Kč

12 000 Kč

14
Duha Alternativní zóna

Žďár nad Sázavou 1, Libušínská 171/6
20 000 25 000 5 000 dovybavení nové klubovny Krbová kamna do nové klubovny ano květen - červen 2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly 

VOLNÝ ČAS 2019: schůzky, víkendové akce, letní 
tábory 34 000 Kč

15 000 Kč

15
Junák - český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z. s.

Žďár nad Sázavou 3, 1. máje 325/1
7 600 9 500 1 900 Přistaviště u Vodárny

částečná úhrada dřevěného 
materiálu a štěrku potřebného k 

provedení úprav 
ano duben - červen 2019

konzultováno s Lucií Radilovou  
nezjištěna shoda s ostatními 

dotačními tituly

VOLNÝ ČAS 2019: Celoroční oddílová činnost - 
Sázavská rallye, Květinový den, tři dětské tábory, 
drakiáda, Betlémské světlo, pomoc na Ostrově 

pohody: 30 000 Kč

7 600 Kč

16 Zuzana Fejtová 12 000 15 743 3 149
mistrovství  Evropy Spartan - 

Itálie,  mistrovství ČR OCR 
Harachov

úhrada cestovného, startovného ano červen - srpen 2019 12 000 Kč

17
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 členů 
Svazu diabetiků Žďár nad Sázavou

rekondiční cvičení a plavání v 
bazénu Relaxačního centra Žďár nad 

Sázavou, pronájem bazénu při 
rekondičním a edukačním pobytu 

dnen 14.06. - 19.06.2019 + 06.10. - 
11.10.2019

ano 01.01. - 31.12.2019

„Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
2019  v tomto dotačním programu 
nárokované ubytování , doprava, 

strava. 

„Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní oblasti 2019: 25 000 Kč

5 000 Kč

18
Orel jednota Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 3, Libická 2295/1
20 000 123 200 24 640 oddíl Krasobrusení zajištění činnosti sportovního oddílu ano 01.01. - 31.12.2019  

SPORTOVIŠTĚ 2019  118 150 Kč               SPORT 
2019 Pohybem k naději, červen 2019: 21.300Kč 

turnaj v judu "O Žďárské hvězdě" 21.09.2019 
11.300Kč                                   sportovní činnost 

oddílů mládeže:               futsal: 1 600 Kč judo: 144 
100 Kč           florbal: 16 400 Kč                                                        

KULTURA 2019: Hudební festival La Festa 
10.11.2019  13 648 Kč                               VOLNÝ ČAS 

2019: dětský karneval, Svatoprokop. dny, pálení 
ohně, Den matek, Mikuláš, Toulky Vysočinou, 

dětský den 30 000 Kč  ORGANIZOVANÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2019 judo: 4 900 Kč

15 000 Kč

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

Praha 6, Dejvice, Václavkova 343/20
20 000 180 000 36 000 Rezidenční projekty 2019

uspořádání Rezidenčních projektů 
2019 a jejich výstupů konaných ve 

Žďáře nad Sázavou
ano 01.01. - 31.12.2019

nezjištěna shoda s ostatními 
dotačními tituly

KULTURA 2019: Festival KoresponDance pro Žďár 
2019

12. 7. – 14. 7. 2019  45 831 Kč
20 000 Kč

20
SE.S.TA z.s.

Praha 6, Dejvice, Pod kaštany 246/8
20 000 47 100 9 420

Novinářem v období sametové 
revoluce - edukační program

náklady spojené se zajištěním akce ano 01.10. - 31.12.2019 20 000 Kč

Celkem 313 019 max.výše dotace 20 000 Kč Celkem 250 000 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč celkový objem 250 000 Kč

rozdíl 0 Kč

Lhůta pro podání žádosti:    1.4.- 30.4.2019          Termín vyhodnocení: do 31.5.2019

Posouzení žádostí, kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh: 06.05.2019

Přítomni:  Ing. Martin Mrkos, ACCA  Mgr.Ludmila Řezníčková  Ing. Josef Klement    Radka Remarová



požadovan
ý 

příspěvek

celkový 
rozpočet

20% povinná 
spoluúčast 

název akce účel příspěvku
splnění 
admin. 
podm.

termín realizace poznámka žádosti o dotace 2019 návrh na výši příspěvku

1
STŘED, z. ú.                                                                                 

674 01 Třebíč,  Mládežnická 229
20 994 1 970 000 394 000 Linka důvěry STŘED

provoz sociální služby Linka důvěry 
STŘED

NE 01.01. - 31.12.2019
není prokazatelný přínos pro Žďár nad 
Sázavou požadovaný příspěvek je vyšší 

než max. výše dotace 
0 Kč

2

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, zapsaný spolek

Praha 1, Nové Město, Krakovská 1695/21                     
oblastní pobočka Žďár nad Sázavou

20 000 190 000 38 000 činnost činnost spolku NE 01.01. - 31.12.2019
nesplnění administrativních podmínek: 

není doložena existence účtu
0 Kč

3
Zámek a klášter Žďár, z.s.

Žďár nad Sázavou 2, Zámek 1/1
20 000 120 000 24 000 Škola tančí

částečné pokrytí nákladů spojených s 
realizací projektu "Škola tančí" na ZŠ 

ve Žďáru nad Sázavou
NE květen - prosinec 2019

nesplnění administrativních podmínek: 
není doložena identifikace osob 
zastupujících právnickou osobu     

nezjištěna shoda s ostatními dotačními 
tituly

KULTURA 2019: PHOENIX, podpora a rozvoj 
současného tance

14. 7. 2019   37 970 Kč
0 Kč

Celkem 60 994 max.výše dotace 20 000 Kč Celkem 0 Kč

min.výše dotace 1 000 Kč celkový objem 250 000 Kč

rozdíl 250 000 Kč

Přítomni:  Ing. Martin Mrkos, ACCA  Mgr.Ludmila Řezníčková  Ing. Josef Klement    Radka Remarová

Tabulka č.2

Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu rady města 2019.

Lhůta pro podání žádosti:    1.4.- 30.4.2019          Termín vyhodnocení: do 31.5.2019

Posouzení žádostí, kontrola splnění administrativních podmínek + povinných příloh: 06.05.2019



Název podporované oblasti: Dotační program: Dotace rady města 2019

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty.

Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání.                                                                                                                                                                                                                                            
Tyto účely jsou podporovány s cílem města pomoci osobám, jejichž činnost je zaměřena na neziskový sektor.

Celkový objem finančních prostředků: 250.000,- Kč  včetně DPH

Maximální výše dotace: 20 000,- Kč  včetně DPH

Minimální výše dotace: 1 000,- Kč  včetně DPH

Minimální podíl příjemce dotace: 20 % celkových nákladů projektu

Okruh způsobilých žadatelů:

a) spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
b) právnické osoby založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
c) právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských 
společnostech.
d) právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
e) fyzické osoby nepodnikající
Příjemci dotace nemohou být příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou vyjma bodu 
d).

Lokalizace projektů:
Dotace bude poskytnuta pouze okruhu způsobilých žadatelů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.
Dotace bude poskytnuta způsobilým žadatelům, jejichž sídlo nemusí být ve Žďáře nad Sázavou, přičemž 
podporovaná aktivita se musí konat ve Žďáře nad Sázavou.

Uznatelné náklady: Náklady spojené se zajištěním služeb dle „Účelu, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty".

Neuznatelné náklady:  

a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění 
přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši 
nebo krácený nebo v poměrné výši),
b) mzdy, platy a náklady na sociální a zdravotní pojištění,
c) pojištění,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
ch) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
i) pokuty, penále a úroky z prodlení,
j) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček,
k) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
l) poplatky za lékařskou pohotovost a služby (vystavení potvrzení lékařem atd.),
m) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky,
n) leasingové splátky (finanční pronájem),
o) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací,
p) nákup vody, paliv a energie.

Kritéria hodnocení:

Celkový přínos pro město Žďár nad Sázavou a pro občany města.
Organizační a odborné zabezpečení projektu.
Cíl projektu a přínos pro veřejnost.

VÝZVA  DOTAČNÍHO  PROGRAMU



Časový harmonogram realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

Lhůta pro podání žádosti: 01. 04. 2019 do 30. 04. 2019

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 31. 05. 2019

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

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.
Žadatel nesmí v daném dotačním programu, výzvě, podat 2 a více žádostí. V případě podání více žádostí 
jedním subjektem, budou všechny žádosti automaticky vyřazeny.
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, ani z více 
programů podpory města najednou.
1. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů projektu s rozdělením na vlastní   zdroje   a   
podporu   z dotačního programu.

2. Podrobný popis projektu, časový harmonogram.

3.  Právnická osoba doloží kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání 
žádosti (v případě, že 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.) Fyzická osoba 
nepodnikající předloží občanský průkaz k prokázání totožnosti.

4. Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele

Poznámka.: Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou vyúčtování dotace po realizaci 
projektu, nejdéle však do 31. 12. 2019, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.

na  internetové adrese:  www.zdarns.cz

K  vyzvednutí na adrese: Město Žďár nad Sázavou  Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou,
rozhodující je datum poštovního razítka.

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Dotace rady města

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

Odpovědnost za realizaci: oPM

Radka Remarová

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 396, 778 744 303  

e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

Dotace nepředstavuje nárokový příspěvek.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Formulář žádosti: 

Seznam povinných příloh:

Způsob podání žádosti:

Kontaktní osoba: 

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. 

http://www.zdarns.cz/
mailto:radka.remarova@zdarns.cz
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