
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 

 DNE: 24. 2. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 561/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020 

 

ANOTACE: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu SPORT 2020 navržené Komisí pro sport a volný čas.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 subjektům ve výši 
dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2020 – činnost sportovních oddílů mládeže a subjektům ve výši dle 
Přílohy č. 4 – DP SPORT 2020 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného 
materiálu. 
 
Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad 
Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2020 – činnost sportovních oddílů 
mládeže a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2020 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou 
předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 Fight clubu 
Nové Město n.M./Žďár n.S., z.s., UNITOP Sportovnímu klub policie Žďár nad Sázavou, z.s., 
oddílu nohejbalu a Mgr. Janu Váňovi dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předkládaného materiálu. 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2020 činnost 
sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2020 – sportovní akce ve 
Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění. 
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Popis 
Ve vypsaném dotačním programu SPORT 2020 ke dni 31.01.2020 je v celkové částce žádáno na 
sportovní akce 669 384 Kč v 17 předložených žádostech a na činnost sportovních oddílů mládeže 
6 016 655 Kč ve 28 předložených žádostech. Dne 03.02.2020 garant programu posoudil 
administrativní správnost a splnění základních podmínek pro podání žádosti. ŠKSM zpracoval 
tabulku - přehled všech žadatelů na sportovní akce přehled všech žadatelů na sportovní činnost 
mládeže. V tabulce hodnocení žádostí na sportovní akce provedl odbor ŠKS hodnocení 
v základních hodnotících kritériích u písmena b), c), d) a ve specifických hodnotících kritériích 
u bodu c). V tabulce hodnocení žádostí na sportovní činnost oddílů mládeže hodnotil odbor ŠKSM 
v základních hodnotících kritériích písmeno b), c), d) a ve specifických hodnotících kritériích doplnil 
hodnocení u bodu b). Ostatní body hodnocení doplnil tajemník komise na základě zaslaných 
hodnotících formulářů od hodnotitelů, členů komise. 

Komise pro sport a volný čas vyřadila z hodnocení, pro nesplnění administrativních podmínek 
podání žádosti tyto tři žádosti: 
Žádost UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou, z.s., oddílu nohejbalu na sportovní 
akci byla předložena na formuláři žádosti dotačního programu SPORT 2019 a neobsahovala 
povinnou přílohu č. 5 Podrobný položkový rozpočet na předloženém formuláři. 
Žádost Mgr. Jana Váni na sportovní akci byla předložena bez povinné přílohy č. 4, 5, 6, 7 a 8. 
Žádost UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou, z.s., oddílu nohejbalu na sportovní 
činnost mládeže neobsahovala povinnou přílohu č. 5 Podrobný položkový rozpočet na 
předloženém formuláři. 
Žádost Fight clubu Nové Město n.M./Žďár n.S., z.s. jsou uvedeny náklady jak na činnost mládeže, 
tak dospělých, povinná příloha seznam členů žadatele není potvrzena statutárním zástupcem a 
jsou předloženy dva rozpočty, ze kterých není zřejmé, který náleží ke sportovní činnosti mládeže. 
Hodnotitelé této žádosti navrhují vyřazení této žádosti pro nesplnění základních hodnotících kritérií 
a) a c). 

Z dotačního programu bude hrazeno (uznatelné náklady): dopravní náklady žadatele (cestovné 
trenérů a mládeže na tréninky, utkání a soustředění, pouze v ČR), rozhodčí (cestovné a stravné, 
odměna, ubytování), ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR), startovné 
(pouze v ČR), licence, přihlášky do soutěží (pouze v ČR), nákup dresů a rozlišovacích dresů, 
nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní činnosti 
daného sportu, školení trenérů, odborné texty, učebnice, nájemné a operativní pronájem 
sportoviště (pouze v ČR). 

Dle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno schvalování dotací nad 50 000 Kč 
zastupitelstvu města, proto jsou veřejnoprávní smlouvy, kde je navržena finanční částka nad 
50 000 Kč a dále veřejnoprávní smlouvy, kde žadatel požadoval vyšší částku než 50 000 Kč 
doporučeny radou města ke schválení zastupitelstvu města. 
Dne 05.02.2020 a 17.02.2020 zasedala Komise pro sport a volný čas, která v průběhu svých 
zasedání navrhla model zpracování hodnocení a přerozdělení finančních prostředků v tomto 
dotačním programu. 

Celkový objem finančních prostředků ve výši 4 000 000 Kč navrhla komise rozdělit takto: 
1. Finanční prostředky ve výši 300 000 Kč na spolufinancování sportovních akcí 
2. Finanční prostředky ve výši 3 700 000 Kč na zajištění sportovní činnosti mládeže 

Usnesení Komise pro sport a volný čas ze dne 05.02.2020: 
Komise pro sport a volný čas souhlasí s návrhem odboru ŠKSM na vyřazení z hodnocení níže 
uvedených žádostí v dotačním programu SPORT 2020 pro nesplnění administrativních podmínek 
pro podání žádosti: 



 

- Mgr. Jana Váni na sportovní akci 
- UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou oddílu nohejbalu na sportovní akce 
- UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou oddílu nohejbalu na sportovní činnost. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Usnesení Komise pro sport a volný čas ze dne 17.02.2020: 
Komise pro sport a volný čas navrhuje vyřadit z hodnocení žádost Fight clubu Nové Město 
n.M./Žďár n.S., z.s. z hodnocení žádostí v DP SPORT 2020 z důvodu nesplnění základních 
hodnotících kritérií a) a c). 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města schválit v DP SPORT 2020 
finanční částku ve výši 300 tis. Kč na sportovní akce a finanční částku ve výši 3 700 tis. Kč na 
činnost sportovních oddílů mládeže. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise pro sport a volný čas doporučuje radě a zastupitelstvu města schválit navržené výše 
dotací jednotlivým žadatelům v DP SPORT 2020 – sportovní akce dle hodnotící tabulky. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise pro sport a volný čas doporučuje radě a zastupitelstvu města schválit navržené výše 
dotací jednotlivým žadatelům v DP SPORT 2020 – sportovní činnost mládeže dle hodnotící 
tabulky. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Návrh řešení 
Schválit předkládaný návrh rozdělení dotací z dotačního programu SPORT 2020. 

Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města. 

Varianty návrhu usnesení 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 subjektům ve výši 
dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2020 – činnost sportovních oddílů mládeže a subjektům ve výši dle 
Přílohy č. 4 – DP SPORT 2020 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu. 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad 
Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2020 – činnost sportovních oddílů 
mládeže a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou 
předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 Fight clubu Nové 
Město n.M./Žďár n.S., z.s., UNITOP Sportovnímu klub policie Žďár nad Sázavou, z.s., oddílu 
nohejbalu a Mgr. Janu Váňovi dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předkládaného materiálu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2020 činnost sportovních 
oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad 
Sázavou, v předloženém znění. 

Jiné varianty návrhu usnesení nejsou doporučeny. 

Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit návrh zpracovaný a doporučený Komisí pro sport a volný čas k poskytnutí 

a neposkytnutí dotací z dotačního programu SPORT 2020 jednotlivým žadatelům v přiložených 
tabulkách a v návrhu usnesení. 

Stanoviska 
Projednáno a navrženo Komisí pro sport a volný čas dne 05.02.2020 a 17.02.2020. 



žád. dotace Specifická kritéria (SK)
podíl na

cel. rozpočtu
a) b)

ŠKSM
c)

ŠKSM
d)

ŠKSM
splněny

ZK a) b) c)
ŠKSM d) e) f) g) celkem

za SK
45 750 Kč ANO 20 10 5 10 10 3 96

30,50% ANO 20 10 5 10 10 5 98
39 000 Kč ANO 17 10 5 5 10 3 79

57,35% ANO 18 10 5 9 10 3 84
42 750 Kč ANO 20 6 5 10 10 5 96

59,92% ANO 20 10 5 5 10 5 95
48 000 Kč ANO 0 10 5 7 10 5 37

54,55% ANO 0 10 5 6 10 4 35
15 000 Kč ANO 20 10 5 6 10 3 77

50,00% ANO 20 10 5 5 10 3 76

73 000 Kč ANO 2 4 5 5 5 5 66

20,11% ANO 0 5 5 5 10 5 70

49 000 Kč ANO 20 10 5 8 10 5 98

57,99% ANO 20 10 5 7 10 3 95
11 500 Kč ANO 20 10 5 7 10 3 95

56,10% ANO 20 10 5 10 10 5 100

44 500 Kč ANO 20 4 5 10 10 5 60

50,86% ANO 18 5 5 10 8 3 55

12 000 Kč ANO 18 4 5 10 10 3 90
60,00% ANO 20 5 5 10 10 5 95

6 300 Kč ANO 20 5 5 4 10 2 69
59,43% ANO 20 8 5 4 10 4 74

63 000 Kč ANO 19 10 5 7 10 3 76
15,00% ANO 20 10 5 5 10 1 73

178 484 Kč ANO 3 6 3 10 10 5 77
46,55% ANO 0 9 4 10 10 4 77

8 000 Kč ANO 16 3 5 10 10 5 68
59,26% ANO 15 2 5 10 10 2 63

20 600 Kč ANO 17 6 5 10 6 3 62
48,36% ANO 18 5 5 10 10 3 66

656 884 Kč 497 865 300 000 300 000

Žádosti vyřazené z hodnocení pro nesplnění adminsitrativních podmínek podání žádosti
5 000 Kč
33,33%

7 500 Kč
42,86%

669 384 Kč

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

Hodnocení žádostí v dotačním programu SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou

6 800

ANO

25 588

29 91249 640

návrh
KSVČ

na dotaci

26 700

19 200

24 600

přepočtený 
požadavek

44 378

přidělená 
dotace

47 285

26 741

24 601

31 785

17 280

0,60

ANO 23

ANO 40

300 000 Kč

ANO 22

15 418

Finanční alokace
Koeficient alokace

13 184ANO 15 64

ANO 19

7 944

ANO

58

ANO 40

č. žadatel
celkový
rozpočet
projektu

taneční soutěž Žďár tančí 2020
30/5/2020 97ANO

ø
bodů
za SK

38

2.

1. ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO

Orel jednota Žďár nad Sázavou 82

hodnotitel
Základní kritéria (ZK)

Školní sportovní klub AŠSK 
Active-SVČ Žďár nad Sázavou

TJ Žďár nad Sázavou z.s.
plavání

  150 000 Kč 

    71 350 Kč ANO ANO

ANO ANO ANO

    68 000 Kč 5/6/2020 Pohybem k naději

13/5/2020 Světový den orientace
18/6/2020 Na Piláku s mapou
27/12/2020 Vánoční kufrování

    88 000 Kč 

ANO 96

29

název akce a termín konání

40

6 900

ANO

6 756

10 400ANO 36

6 91511 47577

0

40

68

98 11 213

19 153

40 826

10 412

ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO 23

ANO 6

ANO ANO ANO

ANO

15 400

28 500

40

6 700

72

28 49397

3

4. Vysočina Cup - jaro a podzim
22/2/2020, 24/10/2020

UNITOP SKP Žďár nad 
Sázavou, z.s., orientační běh

5.

6.

ANO    30 000 Kč 

  363 000 Kč 

Turnaje mládeže v judo
březen a listopad 2020

ANO ANO ANO

Tělocvičná jednota Sokol
Žďár nad Sázavou, judo

29 900ANO

ANO

SK AXIOM OrBiTt
Žďár nad Sázavou

8. BK Žďár nad Sázavou,z.s.     20 500 Kč 

ČOCHTANKLUB - potápěči, 
pobočný spolek SPMS

8-9/2/2020 Žďárský gumák
28/3 Moravskoslez. liga mládeže
13-14/6 MČR v plavání s ploutvemi

série osmi závodů (Běh kolem 
Piláku, Lesní kros, MS v běhu s 
holemi, ORKA triatlon, Sázavské 
švihání, Maraton dvojic, Tour de 
Vysočina, Dětský atletický závod)

    84 500 Kč 

Horácké triatlony 2020
7/6/2020 Xtrail Vysočina
28/6/2020 Žďárský triatlon
29/8/2020 Pilman triatlon

Streetballový turnaj
červen 2020

Sportovní klub
TRI CYKLOCHLUBNA z.s.

ANO ANO ANO

ANO

9. 87 500 Kč

7.

40

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO

20 000 Kč Memoriál J. Dřínka a K. Herolda
12/9/2020

12. Tělocvičná jednota Sokol
Nové Veselí 420 000 Kč Mezinár. turnaj v házené dorostu

Sokol Kempa Cup 24-26/1/2020

10 600 Kč střelecká soutěž Velká cena Zdar
25-26/1/2020

ČSS, z.s. Sportovně střelecký 
klub Žďár nad Sázavou 11.

10. SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Žďár 2 - Zámek

7 900

4 505 2 714

11 100 6 689

137 433

75

77

66 5 240 3 157 3 200

82 800

28 30046 935 28 282

93

2 700

82 81313. 383 454 Kč Best Dance Cup 2020
5/4/2020 taneční závody

CELKEM

15. ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ     42 600 Kč 20. ročník sportovního dvanáctiboje
leden - prosinec 2020

Ing. Jozef Hrnčiar14. 13 500 Kč Turnaj v malé kopané La Bomba
18/4/2020

VIS MAIOR z.s.

ANO ANO NE NE

ANO NE NE NE16. UNITOP SKP Žďár nad 
Sázavou, z.s., oddíl nohejbal 15 000 Kč Pohár ČNS dvojic mladších žáků

MČR singl mladších žáků

17. Mgr. Jan Váňa
Poděbrady 17 500 Kč sportovní den mládeže s TAJV ve 

Žďáře nad Sázavou
CELKEM



žád. dotace
podíl na

cel. rozpočtu a) b)
ŠKSM

c)
ŠKSM

d)
ŠKSM

splněny
ZK a) b)

ŠKSM c) d) celkem
za SK

944 553 Kč ANO 28 18 10 90
60,00% ANO 28 18 8 88

557 000 Kč ANO 30 18 8 96
59,70% ANO 28 19 8 95

21 000 Kč ANO 10 18 5 67
60,00% ANO 10 19 8 71

8 400 Kč ANO 15 20 16 51

60,00% ANO 30 20 3 53

29 600 Kč ANO 20 1 10 71

34,66% ANO 20 2 10 72
77 500 Kč ANO 30 15 8 93

59,85% ANO 27 13 9 89
1 000 000 Kč ANO 30 19 10 91

34,54% ANO 30 19 10 91
115 500 Kč ANO 30 20 10 85

29,17% ANO 30 20 9 84
34 000 Kč ANO 28 19 8 70

57,63% ANO 29 19 8 71
322 000 Kč ANO 30 18 10 98

58,87% ANO 30 18 10 98
945 000 Kč ANO 30 20 10 100

59,25% ANO 30 18 10 98
102 150 Kč ANO 30 18 10 98

40,22% ANO 30 20 10 100
88 000 Kč ANO 29 19 10 98

34,17% ANO 30 19 10 99
108 150 Kč ANO 30 19 10 99

37,73% ANO 30 19 6 95
209 000 Kč ANO 30 19 8 68

48,89% ANO 30 20 10 71
90 000 Kč ANO 30 20 10 100

31,52% ANO 30 20 10 100
135 300 Kč ANO 30 19 10 63

37,53% ANO 28 19 10 61
44 300 Kč ANO 30 20 8 98

29,53% ANO 27 18 8 93
203 500 Kč ANO 30 20 8 98

39,13% ANO 30 20 10 100
54 000 Kč ANO 30 18 8 56

56,25% ANO 30 17 7 54
54 000 Kč ANO 30 15 10 63

52,94% ANO 30 16 10 64
60 000 Kč ANO 30 18 10 98

60,00% ANO 30 18 10 98
460 842 Kč ANO 25 13 10 48

60,00% ANO 30 13 10 53
191 000 Kč ANO 24 19 10 93

52,76% ANO 24 19 10 93
68 000 Kč ANO 30 18 8 96

52,31% ANO 28 19 8 95
85 110 Kč ANO 25 17 8 90

60,00% ANO 29 18 6 93
5 972 795 Kč 5 294 377 3 700 000 3 700 000

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

2 000 Kč

24.

14. Tělocvičná jednota Sokol
Žďár nad Sázavou, mod. gymn. 286 650 Kč 48 2 095 Kč ANO 40 97

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO

45 400

CELKEM

4025. Sportovní klub
TRI CYKLOCHLUBNA z.s. 130 000 Kč 43 1 200 Kč 96 64 940

ANO ANO ANO 77 876 54 424 54 40026. Chupacabras Ultimate z.s. 141 850 Kč 20

162 641

124 1389340

45 384

Bruslařský oddíl juniorů
Žďár nad Sázavou, z.s. 362 004 Kč 17 8 666 Kč 177 630

92

23. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl short track 768 070 Kč 17 ANO ANO ANO6 000 Kč

407 500 Kč

0

201 46557

ANO

51 232 725

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

23 964

22. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl jachting 100 000 Kč 4

821. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl kolečkové bruslení 102 000 Kč 17 1 000 Kč

41 09398 58 800

64 34 290

29 566

3 500 Kč

402 400 Kč

140 795

20. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl šachy 96 000 Kč 15

40

20 75655 29 700

19.  TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl tenis 520 000 Kč

01 500 Kč

99

96 42 307

ANO

ANO ANO

17. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl volejbal 360 500 Kč 88 62 83 886

18. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl lyžování 150 000 Kč 28

4

ANO

ANO ANO ANO

ANO

69

100

144 733

1 200 Kč ANO

104 906 73 314

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

16. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl plavání 285 550 Kč 103 1 250 Kč

1115. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
oddíl moderní gymnastika 427 500 Kč 53 ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

3 500 Kč

40

13. Tělocvičná jednota Sokol
Žďár nad Sázavou, odd.házená 257 500 Kč 49 2 500 Kč

40

40

9912. Tělocvičná jednota Sokol
Žďár nad Sázavou, oddíl judo 253 950 Kč 66 2 200 Kč

ANO

ANO ANO ANO

99

ANO ANO ANO

101 129 70 674

11. BK Žďár nad Sázavou,z.s. 1 595 000 Kč 241 2 385 Kč 99 935 550 653 814ANO

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

25 1 000 Kč 71 23 970 16 752

10. ČOCHTANKLUB - potápěči, 
pobočný spolek SPMS 547 000 Kč 73 2 300 Kč 315 5609840

9. Orel jednota Žďár nad Sázavou
oddíl florbal 59 000 Kč ANO

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO 49 28791

85

91

8. Orel jednota Žďár nad Sázavou
oddíl judo 396 000 Kč 83 1 500 Kč ANO

327. Sportovní klub ledního hokeje 
Žďár nad Sázavou, z.s. 2 895 000 Kč 193 4 576 Kč

ANO ANO

ANO ANO

6. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, 
z.s., orientační běh 129 500 Kč 29 750 Kč

5.
Školní sportovní klub AŠSK 
Active-SVČ Žďár nad Sázavou
oddíl moderní gymnastiky

85 400 Kč 23 100 Kč

4.
Regionální sdružení mládeže pro 
stolní hokej a stolní kopanou 
Vysočina z. s.

14 000 Kč 20 1 000 Kč

1 574 255 Kč

2. Hippos Žďár nad Sázavou, z.s. 933 000 Kč 137 2 650 Kč

3. SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Žďár 2 - Zámek 35 000 Kč 30 500 Kč

197 2 620 Kč ANO

ANO

Hodnocení žádostí v dotačním programu SPORT 2020 - činnost sportovních oddílů mládeže

č. žadatel
celkový
rozpočet
projektu

počet 
reg.členů
mládeže

roční
členský

příspěvek
hodnotitel

Specifická kritéria (SK) ø
bodů
za SK

Základní kritéria (ZK) návrh
KSVČ

na dotaci

587 500

371 700

1. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s.

531 935

89 840 652

40

40

přepočt. 
požadav.

přepočet 
dotace

34 587 494

371 74596

14 49034

0 52 4 368

40

41 100

162 600

124 100

68 200

16 800

220 500

653 800

70 700

60 600

101 100

62 900

58 600

29 600

140 800

20 800

73 300

10 100

3 100

14 800

49 300

634 200

24 000

3 053

10 126

72 14 79121 164

70 525

69

907 500 634 211

97 598 68 206

220 531

101 147

62 89790 000

58 624

86 680 60 577

ANO ANO

0,70

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

3 700 000 KčFinanční alokace
Koeficient alokace

25

ANO 40

40

15



Žádosti vyřazené z hodnocení pro nesplnění adminsitrativních podmínek podání žádosti
43 860 Kč

60,00%
50 000 Kč NE

29,41% NE
6 016 655 KčCELKEM

ANO NE ANO

27. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, 
z.s., oddíl nohejbal 73 100 Kč

28. Fight club Nové Město n.M./Žďár 
n.S., z.s. 170 000 Kč 10 180 Kč

20 600 Kč ANO NE NE NE

NE



žád. dotace

podíl na

cel. rozpočtu

45 750 Kč

30,50%

39 000 Kč

57,35%

42 750 Kč

59,92%

48 000 Kč

54,55%

15 000 Kč

50,00%

49 000 Kč

57,99%

11 500 Kč

56,10%

44 500 Kč

50,86%

12 000 Kč

60,00%

6 300 Kč

59,43%

8 000 Kč

59,26%

20 600 Kč

48,36%

656 884 Kč 159 000 Kč

Žádosti vyřazené z hodnocení pro nesplnění adminsitrativních podmínek podání žádosti

5 000 Kč

33,33%

7 500 Kč

42,86%

žád. dotace

podíl na

73 000 Kč

20,11%

63 000 Kč

15,00%

178 484 Kč

46,55%

314 484 Kč 141 000 Kč

Příloha č. 4 - DP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou

6 800 Kč

ano

návrh

KSVČ

na dotaci

26 700 Kč

19 200 Kč

24 600 Kč

název akce a termín konání

splnění

zákl.

kritérií

č. žadatel

celkový

rozpočet

projektu

taneční soutěž Žďár tančí 2020

30/5/2020
ano

2.

1.

ano

10 400 Kčano

Orel jednota Žďár nad Sázavou

Školní sportovní klub AŠSK 

Active-SVČ Žďár nad Sázavou

TJ Žďár nad Sázavou z.s.

plavání

  150 000 Kč 

    71 350 Kč 

    68 000 Kč 5/6/2020 Pohybem k naději

13/5/2020 Světový den orientace

18/6/2020 Na Piláku s mapou

27/12/2020 Vánoční kufrování

    88 000 Kč 

ano

15 400 Kč

28 500 Kč

6 700 Kč

3

4.
Vysočina Cup - jaro a podzim

22/2/2020, 24/10/2020

UNITOP SKP Žďár nad 

Sázavou, z.s., orientační běh

5.

6.

ano    30 000 Kč 

  363 000 Kč 

Turnaje mládeže v judo

březen a listopad 2020

Tělocvičná jednota Sokol

Žďár nad Sázavou, judo

29 900ano

ano

ano

6 900 Kč

ano

ano

ano

ano

9. 87 500 Kč

7.

20 000 Kč
Memoriál J. Dřínka a K. Herolda

12/9/2020

12.
Tělocvičná jednota Sokol

Nové Veselí
420 000 Kč

Mezinár. turnaj v házené dorostu

Sokol Kempa Cup 24-26/1/2020

10 600 Kč
střelecká soutěž Velká cena Zdar

25-26/1/2020

ČSS, z.s. Sportovně střelecký 

klub Žďár nad Sázavou 

SK AXIOM OrBiTt

Žďár nad Sázavou

8. BK Žďár nad Sázavou,z.s.     20 500 Kč 

ČOCHTANKLUB - potápěči, 

pobočný spolek SPMS

8-9/2/2020 Žďárský gumák

28/3 Moravskoslez. liga mládeže

13-14/6 MČR v plavání s ploutvemi

série osmi závodů (Běh kolem 

Piláku, Lesní kros, MS v běhu s 

holemi, ORKA triatlon, Sázavské 

švihání, Maraton dvojic, Tour de 

Vysočina, Dětský atletický závod)

    84 500 Kč 

Horácké triatlony 2020

7/6/2020 Xtrail Vysočina

Streetballový turnaj

červen 2020

Sportovní klub

TRI CYKLOCHLUBNA z.s.

11.

10.
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Žďár 2 - Zámek

7 900 Kč

3 200 Kč

82 800

28 300

2 700 Kč

13. 383 454 Kč ano

ano

CELKEM

15. ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ     42 600 Kč 
20. ročník sportovního dvanáctiboje

leden - prosinec 2020

I14. 13 500 Kč
Turnaj v malé kopané La Bomba

18/4/2020

CELKEM

Příloha č. 2 - DP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou

č. žadatel
celkový

rozpočet
název akce a termín konání

splnění

zákl.

návrh

KSVČ

16.
UNITOP SKP Žďár nad 

Sázavou, z.s., oddíl nohejbal
15 000 Kč

Pohár ČNS dvojic mladších žáků

MČR singl mladších žáků
ne

17.
Poděbrady

17 500 Kč
sportovní den mládeže s TAJV ve 

Žďáře nad Sázavou
ne

Best Dance Cup 2020

5/4/2020 taneční závody
VIS MAIOR z.s.



žád. dotace

podíl na

cel. rozpočtu

944 553 Kč

60,00%

557 000 Kč

59,70%

77 500 Kč

59,85%

1 000 000 Kč

34,54%

115 500 Kč

29,17%

322 000 Kč

58,87%

945 000 Kč

59,25%

102 150 Kč

40,22%

88 000 Kč

34,17%

108 150 Kč

37,73%

209 000 Kč

48,89%

90 000 Kč

31,52%

135 300 Kč

37,53%

203 500 Kč

39,13%

54 000 Kč

56,25%

54 000 Kč

52,94%

60 000 Kč

60,00%

460 842 Kč

60,00%

191 000 Kč

52,76%

68 000 Kč

52,31%

85 110 Kč

60,00%

5 973 905 Kč 3 625 600 Kč

14.
Tělocvičná jednota Sokol

Žďár nad Sázavou, mod. gymn.
286 650 Kč 48 2 095 Kč ano

2 000 Kč

24.

45 400 Kč

CELKEM

25.
Sportovní klub

TRI CYKLOCHLUBNA z.s.
130 000 Kč 43 1 200 Kč

54 400 Kč26. Chupacabras Ultimate z.s. 141 850 Kč 20

23.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl short track
768 070 Kč 17 6 000 Kč

7 500 Kč

Bruslařský oddíl juniorů

Žďár nad Sázavou, z.s.
362 004 Kč 17 8 666 Kč

100 000 Kč 4

21.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl kolečkové bruslení
102 000 Kč 17 1 000 Kč

57

ano

1 200 Kč ano17.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl volejbal
360 500 Kč 88

3 500 Kč

20.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl šachy
96 000 Kč 15

19.
 TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl tenis 
520 000 Kč

1 500 Kč

ano

22.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl jachting

285 550 Kč 103 1 250 Kč

15.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl moderní gymnastika
427 500 Kč 53 ano

ano

3 500 Kč

ano

11. BK Žďár nad Sázavou,z.s. 1 595 000 Kč 241 2 385 Kč ano

ano

13.
Tělocvičná jednota Sokol

Žďár nad Sázavou, odd.házená
257 500 Kč 49 2 500 Kč

12.
Tělocvičná jednota Sokol

Žďár nad Sázavou, oddíl judo
253 950 Kč 66 2 200 Kč

ano

ano

8.
Orel jednota Žďár nad Sázavou

oddíl judo
396 000 Kč 83 1 500 Kč ano

7.
Sportovní klub ledního hokeje 

Žďár nad Sázavou, z.s.
2 895 000 Kč 193 4 576 Kč

10.
ČOCHTANKLUB - potápěči, 

pobočný spolek SPMS
547 000 Kč 73

1 574 255 Kč

2. Hippos Žďár nad Sázavou, z.s. 933 000 Kč 137 2 650 Kč

197 2 620 Kč

6.
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, 

z.s., orientační běh
129 500 Kč 29 750 Kč

2 300 Kč

16.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl plavání

ano

ano

Příloha č. 1 - DP SPORT 2020 - činnost sportovních oddílů mládeže

č. žadatel

celkový

rozpočet

projektu

počet 

reg.členů

mládeže

roční

členský

příspěvek

splnění 

zákl. 

kritérií

návrh

KSVČ

na dotaci

587 500 Kč

371 700 Kč

1. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s.

49 300 Kč

634 200 Kč

24 000 Kč

41 100 Kč

162 600 Kč

124 100 Kč

68 200 Kč

220 500 Kč

653 800 Kč

70 700 Kč

60 600 Kč

101 100 Kč

62 900 Kč

58 600 Kč

140 800 Kč

20 800 Kč

73 300 Kč

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano



žád. dotace

podíl na

cel. rozpočtu

21 000 Kč

60,00%

8 400 Kč

60,00%

29 600 Kč

34,66%

34 000 Kč

57,63%

44 300 Kč

29,53%

137 300 Kč 74 400 Kč

Žádosti vyřazené z hodnocení pro nesplnění adminsitrativních podmínek podání žádosti

43 860 Kč

60,00%

50 000 Kč

29,41%

27.
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, 

z.s., oddíl nohejbal
73 100 Kč

9. 25 1 000 Kč

ne

návrh

KSVČ

na dotaci

Orel jednota Žďár nad Sázavou

oddíl florbal
59 000 Kč

Fight club Nové Město n.M./Žďár 

n.S., z.s.
170 000 Kč 10 180 Kč

20 600 Kč

28.

18.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

oddíl lyžování
150 000 Kč 28 ano2 400 Kč

5.
Školní sportovní klub AŠSK 

Active-SVČ Žďár nad Sázavou
85 400 Kč 23 100 Kč

ano

ano

ano

14 000 Kč 20 1 000 Kč

3.
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Žďár 2 - Zámek
35 000 Kč 30 500 Kč

CELKEM

ano 16 800 Kč

ne

Příloha č. 3 - DP SPORT 2020 - činnost sportovních oddílů mládeže

č. žadatel

celkový

rozpočet

projektu

počet 

reg.členů

mládeže

roční

členský

příspěvek

splnění 

zákl. 

kritérií

10 100 Kč

3 100 Kč

14 800 Kč

29 600 Kč

4.
Regionální sdružení mládeže pro 

stolní hokej a stolní kopanou 
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«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem  
číslo bankovního účtu:   
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupený «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovní spojení: č.ú. «subjekt_banka_ucet_nositel»/«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev_nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel» 
«subjekt_IcoRc» «subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. «subjekt_rejstrik_soud» 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení 
«pripad_nazev_organ» Žďár nad Sázavou č. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
«smlouva_predmet_smlouvy» realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 

Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kč do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 

Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory «smlouva_predmet_smlouvy», dále jen „akce“. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 
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Celkové náklady akce «smlouva_S

OP_celkove_

naklady_akc

e» Kč 

Výše dotace poskytovatele dotace v Kč «smlouva_ho

dnota_smlouv

a_dph» 

Výše dotace poskytovatele dotace v %  «smlouva_ho

dnota_smlouv

a» 

Vlastní podíl příjemce dotace v % «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_prcta» 

Vlastní podíl příjemce dotace v Kč «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_kc» 

 
1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 

akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 

1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozději do 31.12.2020. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 
«smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelné náklady jsou: 
- dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a mládeže na tréninky, utkání a soustředění, 

pouze v ČR) 
- rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
- ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR) 
- startovné (pouze v ČR) 
- licence 
- přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
- nákup dresů a rozlišovacích dresů 
- nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní 

činnosti daného sportu 
- školení trenérů, odborné texty, učebnice 
- nájemné a operativní pronájem sportoviště (pouze v ČR). 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
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názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci «smlouva_predmet_smlouvy» v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na výstupech akce typu plakátů, pozvánek, programů, publikací, webových stránek nebo 

jiných nosičů uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke 
stažení na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy 

b) oficiální pozvání zástupců poskytovatele dotace, zajištění úvodního slova (zdravice) pro 
zástupce poskytovatele dotace, 

c) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na webových stránkách souvisejících s konáním 
akce, 

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga nebo znaku poskytovatele dotace v místech konání 
akce (reklamní poutač si příjemce vyzvedne na Městském úřadu, odboru školství). 

e) zaslat se 14 denním předstihem informaci o názvu, termínu, času a místě konání akce na 
tic@zdarns.cz pro jejich zveřejní na internetových stránkách města. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace nejpozději do 
posledního dne měsíce následujícího po realizaci akce. Vyúčtováním použití dotace se rozumí 
předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, či kopiemi 
pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté dotace, přičemž 
za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je příjemce dotace 
povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude dále obsahovat 
závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz a realizovanou prezentaci 
poskytovatele dotace včetně fotodokumentace 1 strana A4.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 
«pripad_interni_oznaceni». 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2021. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 

1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  
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3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení 
poskytovateli dotace. V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku 
dotace poskytovateli dotace do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou částku dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet poskytovatele dotace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem poskytovateli dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že celý text této smlouvy bude zveřejněn na webových 
stránkách města Žďáru nad Sázavou s tím, že osobní údaje příjemce dotace budou ve 
zveřejněné smlouvě anonymizovány. 

2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 
kultury, sportu a marketingu, MěÚ Žďár nad Sázavou, , tel.: , 
e-mail: . 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
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vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být 
poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje příjemce dotace jsou 
v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA. «subjekt_zastupce_fullname» 
 starosta města Žďár nad Sázavou «subjekt_zastupce_funkce» 
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«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem  
číslo bankovního účtu:   
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupený «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovní spojení: č.ú. «subjekt_banka_ucet_nositel»/«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev_nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel» 
«subjekt_IcoRc» «subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. «subjekt_rejstrik_soud» 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení 
«pripad_nazev_organ» Žďár nad Sázavou č. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
«smlouva_predmet_smlouvy» realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 

Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kč do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 

Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory «smlouva_predmet_smlouvy», dále jen „akce“. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 
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Celkové náklady akce «smlouva_S

OP_celkove_

naklady_akc

e» Kč 

Výše dotace poskytovatele dotace v Kč «smlouva_ho

dnota_smlouv

a_dph» 

Výše dotace poskytovatele dotace v %  «smlouva_ho

dnota_smlouv

a» 

Vlastní podíl příjemce dotace v % «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_prcta» 

Vlastní podíl příjemce dotace v Kč «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_kc» 

 
1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 

akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 

1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozději do 31.12.2020. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 
«smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelné náklady jsou: 
- dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a mládeže na tréninky, utkání a soustředění 

pouze v ČR) 
- rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
- ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR) 
- startovné (pouze v ČR) 
- licence 
- přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
- nákup dresů a rozlišovacích dresů 
- nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní 

činnosti daného sportu 
- školení trenérů, odborné texty, učebnice 
- nájemné a operativní pronájem sportoviště (pouze v ČR). 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
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názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci «smlouva_predmet_smlouvy» v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na výstupech akce typu plakátů, pozvánek, programů, publikací, webových stránek nebo 

jiných nosičů uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke 
stažení na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy 

b) oficiální pozvání zástupců poskytovatele dotace, zajištění úvodního slova (zdravice) pro 
zástupce poskytovatele dotace, 

c) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na webových stránkách souvisejících s konáním 
akce, 

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga nebo znaku poskytovatele dotace v místech konání 
akce (reklamní poutač si příjemce vyzvedne na Městském úřadu, odboru školství). 

e) zaslat se 14 denním předstihem informaci o názvu, termínu, času a místě konání akce na 
tic@zdarns.cz pro jejich zveřejní na internetových stránkách města. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace nejpozději do 
posledního dne měsíce následujícího po realizaci akce. Vyúčtováním použití dotace se rozumí 
předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, či kopiemi 
pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté dotace, přičemž 
za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je příjemce dotace 
povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude dále obsahovat 
závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz a realizovanou prezentaci 
poskytovatele dotace včetně fotodokumentace 1 strana A4.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 
«pripad_interni_oznaceni». 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2021. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 

1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  



4 
 

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení 
poskytovateli dotace. V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku 
dotace poskytovateli dotace do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou částku dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet poskytovatele dotace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem poskytovateli dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Příjemce dotace výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí poskytovatel dotace, 
který před zveřejněním anonymizuje osobní údaje příjemce dotace. 

2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 
kultury, sportu a marketingu, MěÚ Žďár nad Sázavou, , tel.: , 
e-mail: . 
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3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být 
poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje příjemce dotace jsou 
v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA. «subjekt_zastupce_fullname» 
 starosta města Žďár nad Sázavou «subjekt_zastupce_funkce» 
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«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem  
číslo bankovního účtu:   
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupený «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovní spojení: č.ú. «subjekt_banka_ucet_nositel»/«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev_nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel» 
«subjekt_IcoRc» «subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. «subjekt_rejstrik_soud» 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení 
«pripad_nazev_organ» Žďár nad Sázavou č. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude podpory 
činnosti oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží realizovat svým jménem, na svou 
vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 

Poskytovatel dotace se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, dotaci 
ve výši «smlouva_hodnota_smlouva_dph» Kč do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Příjemce 
dotace se zavazuje, že do celkových nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace 
je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 

Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 
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Celkové náklady akce «smlouva_S

OP_celkove_

naklady_akc

e» Kč 

Výše dotace poskytovatele dotace v Kč «smlouva_ho

dnota_smlouv

a_dph» 

Výše dotace poskytovatele dotace v %  «smlouva_ho

dnota_smlouv

a» 

Vlastní podíl příjemce dotace v % «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_prcta» 

Vlastní podíl příjemce dotace v Kč «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_kc» 

 
1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 

akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III. odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 

1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2020. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 
«smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelné náklady jsou: 
- dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a mládeže na tréninky, utkání a soustředění 

pouze v ČR) 
- rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
- ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR) 
- startovné (pouze v ČR) 
- licence 
- přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
- nákup dresů a rozlišovacích dresů 
- nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní 

činnosti daného sportu 
- školení trenérů, odborné texty, učebnice 
- nájemné a operativní pronájem sportoviště (pouze v ČR). 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
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názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží v souladu s § 34a, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 
31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 
«pripad_interni_oznaceni». 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2021. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 

1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
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a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této smlouvy, 

d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení 
poskytovateli dotace. V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku 
dotace poskytovateli dotace do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou částku dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet poskytovatele dotace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem poskytovateli dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že celý text této smlouvy bude zveřejněn na webových 
stránkách města Žďáru nad Sázavou s tím, že osobní údaje příjemce dotace budou ve 
zveřejněné smlouvě anonymizovány. 

2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 
kultury, sportu a marketingu, MěÚ Žďár nad Sázavou, , tel.: , 
e-mail: . 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 
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4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být 
poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje příjemce dotace jsou 
v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA. «subjekt_zastupce_fullname» 
 starosta města Žďár nad Sázavou «subjekt_zastupce_funkce» 
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«smlouva_cislo_smlouvy» 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou panem  
číslo bankovního účtu:   
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

2. «subjekt_fullname» 
«subjekt_utvar» 
«subjekt_adresa» 
zastoupený «subjekt_zastupce_funkce» «subjekt_zastupce_fullname» 
bankovní spojení: č.ú. «subjekt_banka_ucet_nositel»/«subjekt_banka_kod_nositel», 
«subjekt_banka_nazev_nositel» pob. «subjekt_banka_pobocka_nositel» 
«subjekt_IcoRc» «subjekt_dic» 
«subjekt_fullname» je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. «subjekt_rejstrik_soud» 
(dále jen „příjemce dotace“) 

II. Úvodní ustanovení 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě usnesení 
«pripad_nazev_organ» Žďár nad Sázavou č. «pripad_cislo_rozhodnuti» ze dne 
«pripad_datum_rozhodnuti» poskytuje poskytovatel dotace příjemci dotace níže uvedenou dotaci. 
Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude činnosti 
oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží realizovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

III. Výše dotace 

Poskytovatel dotace se zavazuje 1. třetinu dotace ve výši ……….. Kč poskytnout příjemci do 30 
dnů po podpisu této smlouvy, 2. třetinu dotace (…………..…. Kč) do 10.07.2020 a 
3. třetinu dotace (……………. Kč) do 11.09.2020. Příjemce dotace se zavazuje, že do celkových 
nákladů na akci nebudou zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány 
bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce dotace je jejím plátcem. 

IV. Účel dotace 

Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Čl. II. a Čl. III. této smlouvy výhradně za účelem 
podpory činnosti oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží. 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce 
dotace.  

b) Vlastní podíl příjemce dotace jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
příjemce dotace i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (např. dotace, granty, dary). 
Příjemce dotace musí být schopen prokázat jejich výši. 
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Celkové náklady akce «smlouva_S

OP_celkove_

naklady_akc

e» Kč 

Výše dotace poskytovatele dotace v Kč «smlouva_ho

dnota_smlouv

a_dph» 

Výše dotace poskytovatele dotace v %  «smlouva_ho

dnota_smlouv

a» 

Vlastní podíl příjemce dotace v % «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_prcta» 

Vlastní podíl příjemce dotace v Kč «smlouva_SO

P_podil_prije

mce_kc» 

 
1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 

akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 1, uhradí příjemce 
dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady 
akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 1, procentní výše 
dotace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 
sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. III. odst. 1 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu 
výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. III odst. 1. 

2.  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

V. Podmínky poskytnutí dotace 

1. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž 
příjemce dotace je povinen tuto kontrolu strpět, poskytnout zástupci poskytovatele dotace 
součinnost, jakož i poskytovat na vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních 
výkazů vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, a to i po ukončení platnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v Čl. IV. této 
smlouvy a tento zrealizovat nejpozději do 31.12.2020. 

3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 
«smlouva_datum_uzavreni_sml_rok». Uznatelné náklady jsou: 
- dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a mládeže na tréninky, utkání a soustředění 

pouze v ČR) 
- rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
- ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR) 
- startovné (pouze v ČR) 
- licence 
- přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
- nákup dresů a rozlišovacích dresů 
- nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní 

činnosti daného sportu 
- školení trenérů, odborné texty, učebnice 
- nájemné a operativní pronájem sportoviště (pouze v ČR). 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
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názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnosti oddílu mládeže do 18 let věku a juniorských soutěží v souladu s § 34a, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na všech veřejných materiálech a internetových stránkách týkajících se činnosti příjemce 

dotace uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke stažení 
na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy, 

b) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na internetových stránkách souvisejících 
s činností příjemce dotace, 

c) při nákupu nových dresů uvede příjemce dotace na dresy logo nebo znak města Žďár nad 
Sázavou, nová podoba dresů s logem nebo znakem města bude konzultována s pracovníky 
odboru školství, kultury a sportu. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace v termínu do 
31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Vyúčtováním použití dotace 
se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, 
či kopiemi pokladních dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté 
dotace, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je 
příjemce dotace povinen doložit kopiemi prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude 
dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 
«pripad_interni_oznaceni». 

5. Nedodržení podmínek, uvedených v Čl. VI., odst. 1. – 4. může být důvodem ke snížení nebo 
neposkytnutí dotace v roce 2021. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 

1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
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a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této smlouvy, 

d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení 
poskytovateli dotace. V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku 
dotace poskytovateli dotace do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou částku dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet poskytovatele dotace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem poskytovateli dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Příjemce dotace výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí poskytovatel dotace, 
který před zveřejněním anonymizuje osobní údaje příjemce dotace. 

2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor školství 
kultury, sportu a marketingu, MěÚ Žďár nad Sázavou, , tel.: , 
e-mail:  

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 



5 
 

doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být 
poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje příjemce dotace jsou 
v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne «smlouva_datum_uzavreni_sml» 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA. «subjekt_zastupce_fullname» 
 starosta města Žďár nad Sázavou «subjekt_zastupce_funkce» 
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