
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 24 
 DNE:  21.10.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 387/2019/RUP 

 

NÁZEV: 
 

Návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění meziobecní spolupráce 
 
 
 

 

ANOTACE: 
Město pro obce správního obvodu vykonává dotační servis, který bude upraven veřejnoprávní 
smlouvou.. 

Návrh usnesení: 
 
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení 
 

Veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a obcemi správního obvodu Žďár 
nad Sázavou na zajištění dotačního managementu   

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: Ing. Ilona Vráblová Předkládá: RUP 

 



 
Název materiálu: Návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění meziobecní 

spolupráce 
 
 
Počet stran:   2 
Počet příloh:   1 
 
                                                Veřejnoprávní smlouva pro zajištění meziobecní spolupráce 
 
 
Popis 
 
Město Žďár nad Sázavou zajišťuje prostřednictvím Ing. Ilony Vráblové obcím ve správním obvodu 
pomoc při zajišťování dotaci (vyhledávání dotačních titulů, vyplňování žádostí o dotace, závěrečná 
vyhodnocení apod.). Pro zlepšení meziobecní spolupráce a nastavení jasných podmínek 
spolupráce se město rozhodlo činnosti dotačního managementu vykonávat na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv. 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
- 
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
 
Návrh řešení / postup 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 

• Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení 
Veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a obcemi správního obvodu 
Žďár nad Sázavou na zajištění dotačního managementu  
 

• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá … 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska odborů : - 



 Veřejnoprávní smlouva 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou čj…..  ze dne …… a 
usnesení zastupitelstva obce (města, městyse) ……………. ze dne …………, uzavírají níže 
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
1. Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, 

IČO 295841,  Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Kraj 
Vysočina 
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba: 

 
 
2. Obec (Město, Městys) …………., zastoupená starostou (starostkou) panem (paní) 

…………..., IČO: ……..,  ……………….,  Kraj Vysočina 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

 
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
V souladu s touto smlouvou budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto orgánů obce 
(města, městyse) …………… vykonávat působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce (města, městyse) ……………….  v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 
 
 
 

Čl. III 
Smluvní rozsah výkonu  

 
V souladu s touto smlouvou bude město Žďár nad Sázavou prostřednictvím Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou vykonávat pro obec (město, městys) dotační management. 
 
 

Čl. IV 
Úhrada nákladů 

 
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec (město, městys) 
………………. městu Žďár nad Sázavou na jeho účet úhradu ve výši: 
 

a) 2000 Kč za zpracování žádosti o dotaci a závěrečného vyhodnocení akce z Fondu 
Vysočina, 

b) 3000 Kč za zpracování žádosti o dotaci z národního programu Ministerstva pro místní 
rozvoj, 

c) 2000 Kč za administraci včetně závěrečného vyhodnocení akce z národního 
programu MMR, 

d) individuální kalkulace pro dotační programy mimo výše uvedené. Výše úhrady bude 
stanovena na základě časové náročnosti administrace po dohodě obou stran. 
 

 



 
 
Tato úhrada bude splatná do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede město 
Žďár nad Sázavou vždy k 30.6. a k 31.12. příslušného roku. 
 
Město Žďár nad Sázavou je oprávněno úhradu jednostranně zvýšit. Oznámení o zvýšení 
úhrady musí být doručeno obci (městu, městysu) ………………. do 15 dnů ode dne 
rozhodnutí o zvýšení úhrady. 

 
 
 

Čl. V 
Doba trvání smlouvy 

 
1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2022.  
Platnost této smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí s tím, že 
výpovědní doba je 1 měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.  
 
 
 

Čl. VI. 
Společná ustanovení 

 
1.  Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran.  
2. Obec (město, městys)  ………………souhlasí se zveřejněním celého textu této 
smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou.  
V případě, že tato smlouva bude podléhat zveřejnění v Registru smluv, zavazuje se město 
Žďár nad Sázavou tuto smlouvu v Registru smluv zveřejnit.  
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží 
město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obdrží obec (město, městys)  ………………. 
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou a 
usnesení zastupitelstva obce (města, městyse) ………………….. o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy. 
5.  Kontaktní osobou za město Žďár nad Sázavou je Ing. Ilona Vráblová. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….. …………………………..  
 Ing. Martin Mrkos, ACCA  
 starosta města Žďáru nad Sázavou starosta (starostka) obce  
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