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NÁZEV: 
 

Dotační program: Dotace rady města 2020 

 

ANOTACE: 

 

Návrh dotačního programu Dotace rady města 2020.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Dotace rady města 2020 v předloženém 
znění. 

 

Rada  města  schvaluje vzor veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace, která bude uzavřena  
mezi  městem Žďár nad Sázavou  a  jednotlivými žadateli, pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, 
ACCA uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
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Odbor sociální: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu 

Předkládá: 

Mgr. Petr Sedlák 
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1. Výzva dotačního programu Dotace rady města 2020 

2. Vzor veřejnoprávní smlouvy 

3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou v souladu se zák. č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 
 
Popis 

Dle novely zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možné 
poskytovat pouze dotace z rozpočtu města, a to buď individuální dotace na žádost žadatele, nebo 
programové dotace na základě vyhlášeného dotačního programu.  

 

Dotační program „Dotace rady města 2020"  

 Alokace v rozpočtu města: 250.000 Kč; 

 vyhlašován jako jednokolový; 

 lhůta pro podání žádosti: 30. 04. 2020 do 01. 06. 2020; 

 lhůta pro rozhodnutí o žádosti do 30. 06. 2020; 

 seznam příjemců dotací bude vyvěšen na úřední desce; 

 vyúčtování dotace bude předloženo poskytovateli nejpozději do 30.12.2020, nestanoví-li 
veřejnoprávní smlouva jinak. 

 

Dopad do rozpočtu města 

 finanční prostředky na realizaci kampaně jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 
2020 kapitola Dotační program Rada města.  

 
Geneze případu 

 dotační program vyhlášen každoročně od roku 2016 

 
Návrh řešení 

 schválit návrh dotačního programu v předloženém znění 

 
Varianty návrhu usnesení 

 nejsou navrženy varianty usnesení 

 

Doporučení předkladatele 

 po projednání schválit návrh usnesení 

 
Stanoviska  

 návrh dotačního programu byl projednán se starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, 

místostarostou Ing. Josefem Klementem a místostarostkou Mgr. Ludmilou Řezníčkovou 

 návrh smlouvy byl konzultován s vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Stanislavou 

Prokopovou Ph.D. 



«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 Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
číslo bankovního účtu: 328751/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
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 
Rady města Žďáru 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 15 dnů po podpisu této smlouvy.  
 

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. 

Celkové náklady akce «smlouva_S
OP_celkove_
naklady_akc
e» Kč 

Výše dotace poskytovatele dotace v Kč «smlouva_ho
dnota_smlouv
a_dph» 

Vlastní podíl příjemce dotace v Kč «smlouva_ho
dnota_smlouv
a» 

 
1.  Výše dotace uvedená v Čl. III. této smlouvy je maximální a činí maximálně 80% celkových 

nákladů akce. 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, a procentní výše poskytnuté dotace tím přesáhne 80% 
celkových nákladů akce, sníží se poskytnutá dotace tak, aby činila maximálně 80% 
celkových nákladů.  

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 30.12.2020. 

3. 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) náklady na opravy a udržování majetku (budov, staveb, prostor, strojů a zařízení),  
m) poplatky za lékařskou pohotovost a služby (vystavení potvrzení lékařem atd.), 
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky, 
o) leasingové splátky (finanční pronájem), 



p) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací, 
r) nákup vody, paliv a energie. 

 
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 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 (dle 
možností – na zvážení) 
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 
petr.sedlak@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.  

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». 

 

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.   
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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:  
 
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 Městu. 
V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace Městu do 
15 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet Města 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 Města, 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 Městu, 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.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor 

školství, kultury, sportu a marketingu, MěÚ Žďár nad Sázavou, Mgr. Petr Sedlák, tel.: 
566 688 130, e-mail: petr.sedlak@zdarns.cz. 

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. 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 anonymizovány.“ 

8. 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» 
          dne: 

mailto:petr.sedlak@zdarns.cz


 

 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu RADA MĚSTA 2020 v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

Žadatel:  

Fyzická osoba  

Jméno, příjmení, titul:  

Adresa:  

Datum narození:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

Fyzická osoba podnikající   

Název:   

Adresa bydliště:  

IČO:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

Právnická osoba  

Název:  

Sídlo:  

Identifikace osob zastupující 
právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení: 

 

Identifikace osob s podílem  
v této právnické osobě a o výši 
tohoto podílu: 

 

Identifikace osob, v nichž má 
přímý podíl, a o výši tohoto 
podílu: 

 

IČO:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

 

Požadovaná částka: Kč % 

Finanční prostředky 
žadatele 

Kč % 

Celkový rozpočet projektu Kč % 

 

Název akce 
 

 

Účel použití požadované  
dotace: 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění žádosti: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seznam příloh žádosti: 

 
 
 
 
 
 

 

Den vyhotovení žádosti: 
 

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil 

s informacemi o zpracování osobních údajů žadatelů o dotaci, které jsou umístěny na 

webových stránkách města Žďár nad Sázavou v sekci „Dotační programy“. 

 

 

 
Razítko a podpis žadatele, 
popř. osoby zastupující 
žadatele: 
 

 

 

Žádost byla projednána dne: 
 

Městem byla schválena 
dotace ve výši: 

 

Uvedení důvodu nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace: 

 

 



Název podporované oblasti: Dotační program: Dotace rady města 2020

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) náklady na opravy a udržování majetku (budov, staveb, prostor, strojů a zařízení), 
m) poplatky za lékařskou pohotovost a služby (vystavení potvrzení lékařem atd.),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací,
r) 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 2020 - prosinec 2020

Lhůta pro podání žádosti: 30. 04. 2020 do 01. 06. 2020

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 06. 2020

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 30. 12. 2020, 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: odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Mgr. Petr Sedlák

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou, tel.:  566 688 130

e-mail:  petr.sedlak@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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