
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
DNE: 19. 10. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 871/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 

 

ANOTACE: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2021 v oblasti kultury, 
volného času a sportu. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání a na návrh Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas 
doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2021 
v předloženém znění: 
 
KULTURA 2021 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2021 400 tis. Kč 
SPORT 2021 4 800 tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 1 100 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2021 2 000 tis. Kč 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 17 
 
 
Popis 
Dle platné novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
která je platná od 20.02.2015, musí být všechny finanční prostředky vyplacené z rozpočtu města 
poskytnuty formou dotačních programů nebo výjimečně individuální dotací. 

Na základě této zákonné změny schválilo zastupitelstvo města dne 14.05.2015 Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „Zásady“), na základě kterých 
jsou dotační programy vyhlašovány. 

Dotační programy mají zákonem stanovené náležitosti, které musí každý vyhlášený dotační 
program obsahovat a dále jsou v těchto programech uvedeny podmínky poskytnutí dotace. 

Žádost o dotaci má minimální, zákonem stanovený obsah a z tohoto důvodu byl vytvořen formulář 
žádosti 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. Tento formulář je uveden 
vždy v příloze za dotačním programem. 

Příspěvkové organizace nemohou být žadateli o dotaci v rámci vyhlašovaného programu, neboť 
nemohou s městem uzavírat veřejnoprávní smlouvu. 

Po schválení výše dotace bude s příjemcem uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí být od 
července 2016 zveřejněna na úřední desce při poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč. 

Poskytovatel dotace – tedy město musí zveřejňovat nejméně po dobu 30 dnů před podáním lhůty 
pro podání žádosti programy podpory, které vyhlašuje, aby zájemci mohli podávat své žádosti 
o dotaci. Vyhlášená programová dotace musí být zveřejněna nejméně na dobu 90 dnů ode dne 
zveřejnění. 

Kulturní komise projednala a navrhla výzvu, žádost a finanční objem dotačního programu a 
hlasovala per rollam ve dnech 13. – 14. 10. 2020. 

KULTURA 2021 900 tis. Kč (r. 2020    900 tis.) 

Komise pro sport a volný čas projednala dne 12.10.2020 návrhy znění výzev, žádostí a formulářů 
povinných příloh dotačních programů a finanční objemy jednotlivých dotačních programů pro rok 
2021 a navrhuje je radě města ke schválení takto: 

VOLNÝ ČAS 2021 400 tis. Kč (r. 2020    290 tis.) 
SPORT 2021 4 800 tis. Kč (r. 2020 4 000 tis.) 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 1 100 tis. Kč (r. 2020    800 tis.) 
SPORTOVIŠTĚ 2021 2 000 tis. Kč (r. 2020 2 000 tis.) 
 
Případné úpravy výše finančních objemů dotačních programů budou předmětem jednání RM. 

Radě města jsou dle návrhu Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas předloženy 
k projednání a schválení tyto dotační programy pro rok 2021: 
 
KULTURA 2021 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2021 400 tis. Kč 
SPORT 2021 4 800 tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 1 100 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2021 2 000 tis. Kč 



 
 

Geneze případu 
V loňském roce byly vyhlášeny dotační programy pro rok 2020 v těchto finančních objemech: 

KULTURA 2020 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2020 290 tis. Kč 
SPORT 2020 4 000 tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 800 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2020 2 000 tis. Kč 
 
Návrh řešení 
Po projednání schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání a na návrh Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas doporučuje 
zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2021 
v předloženém znění: 
 
KULTURA 2021 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2021 400 tis. Kč 
SPORT 2021 4 800 tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 1 100 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2021 2 000 tis. Kč 
 
Rada města po projednání a na návrh Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas 
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 
2021 v předloženém znění: 
 
KULTURA 2021 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2021 400 tis. Kč 
SPORT 2021 4 800 tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 1 100 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2021 2 000 tis. Kč 
 
Doporučení předkladatele 
Po projednání schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno Kulturní komisí dne 13. – 14. 10. 2020 a Komisí pro sport a volný čas dne 12.10.2020 
s doporučenými finančními objemy a v předloženém znění. 
 



Zápis z hlasování per rollam Kulturní komise konaného ve dnech 13. – 14. října 2020 

Program: 
projednání výzvy, žádosti a metodiky hodnocení dotačního programu Kultura 2021. 
 
Usnesení 

Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem finančních 
prostředků v dotačním programu kultura 2021 ve výši 900.000 Kč. 

Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu 
Kultura 2021 v souladu s výzvou a hodnotícími kritérii v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro: 7, proti: 0 , zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
 
 
zapsala:  
schválil:  
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 
Název dotačního 
programu: KULTURA 2021 

Účel, na který 
mohou být peněžní 
prostředky 
poskytnuty 

  

   

 
Dotace je zaměřena na:  

- podporu rozvoje kulturních aktivit, 
- spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní 

tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, 
taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity; finanční 
podpora je určena především na akce místního významu, konané 
ve Žďáře nad Sázavou, 

- navázání na kulturní tradice ve městě,  
- podporu výstavní a přednáškové činnosti, 
- zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských 

zdrojů. 
 

Celkový objem 
finančních 
prostředků: 

900.000 Kč 

Maximální výše 
dotace:   70.000 Kč 

Minimální podíl 
příjemce dotace:  40 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých 
žadatelů: 

  

 
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba. Příjemci 
podpory nemohou být příspěvkové organizace zřizované samosprávou a 
státní správou a zaměstnanci městského úřadu. 

V rámci dotačního programu může žadatel předložit pouze jednu žádost, 
do které může být zahrnuto více akcí. 

Souběh podpory z dotačních programů města s dotacemi z dotačních 
titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje.  

 

Lokalizace projektů: 

  

Dotace bude poskytnuta žadateli, který prokáže, že přidělené prostředky 
budou vynaloženy ve prospěch rozvoje města Žďár nad Sázavou. Sídlo 
žadatele však nemusí být ve městě Žďár nad Sázavou, ovšem žadatelé 
se sídlem či bydlištěm na území Žďáru nad Sázavou budou při hodnocení 
bodově zvýhodněni. 
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Uznatelné náklady: 

  

Uznatelné náklady: 
- nákup materiálu, 
- tiskové materiály a grafické služby, 
- publicita projektu, 
- pronájmy ploch a objektů, 
- cestovné, 
- honoráře účinkujícím, 
- ubytování účinkujícím. 
 

Základní kritéria 

a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh, 
b) všechny přílohy musí splňovat formální náležitosti, vyžadované 

dotačním titulem, 
c) žádost musí být podepsána statutárním zástupcem, 
d) prokázání právní osobnosti žadatele, pokud se nejedná o fyzickou 

osobu, 
e) přínos rozvoje společenského života města, 
f) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy, 
g) soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, 
h) prokázání schopnosti žadatele akci profinancovat, 
i) řádně odůvodněný rozpočet projektu, 
j) prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch obyvatel 

města Žďár nad Sázavou, 
k) doložení vyúčtování dotace z minulého roku (pouze v případě, že byl 

žadatel příjemcem dotace v minulém roce). 
 

Hodnotící ukazatele 

a) obsahové zhodnocení projektu, 
b) schopnost akce přilákat návštěvníky, 
c) návaznost projektu na předcházející kulturní projekty/ trvalá 

udržitelnost projektu, 
d) počet aktivních účastníků (účinkujících), 
e) počet akcí (při pořádání více akcí bude hodnocena provázanost, 

koncepce), 
f) počet pasivních účastníků (návštěvníků), 
g) provázanost rozpočtu s aktivitami projektu, 
h) rozpočet musí zahrnovat pouze způsobilé výdaje, nezbytné k realizaci 

projektu a v místě a čase obvyklé, 
i) doložení příjmů, 
j) vyrovnanost rozpočtu, 
k) dodržení rozpočtu z minulého roku (byl-li žadatel v minulém roce 

příjemcem dotace), 
l) zkušenosti s pořádáním kulturních akcí, 
m) zajištění publicity projektu – propagace města, 
n) pokud dojde ke vzniku odpadu je povinností žadatele třídit odpady 

nejméně na plast, papír a  komunální odpad, 
o) organizátor akce je občan města Žďár nad Sázavou. 

Časový 
harmonogram 
realizace projektu: 

leden – prosinec 2021 

Lhůta pro podání 
žádosti: Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. 
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Lhůta pro 
rozhodnutí o 
žádosti: 

Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního převodu na účet 
příjemce, v ojedinělých případech v hotovosti na pokladně MěÚ. 

Podmínky pro 
poskytnutí dotace: 

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. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné poskytnout dotaci z více 
než jednoho zdroje města, ani z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných 
příloh: 

  

  

1. Podrobný popis projektu a harmonogram realizace. 
2. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů včetně 

příjmů z reklamy s rozdělením na vlastní zdroje a podporu z dotačního 
programu. 

3. Stručný popis naplnění hodnotících ukazatelů. 
4. Kopie dokladu o právní osobnosti žadatele: 

- fyzické osoby nepodnikající nepředkládají; 
- fyzická osoba podnikající a právnická osoba kopii výpisu 

z příslušného veřejného rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání 
žádosti (v případě, že žadatel 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.).  

 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 
Žádost zpracovaná v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash 
disk obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se 
přijímá osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (rozhodující je 
datum poštovního razítka). 

Naskenovanou žádost  je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou 
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Do předmětu 
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program KULTURA 2021 Neotvírat!“ 

Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program KULTURA 2021“ 
NEOTVÍRAT.  
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro 
podání žádosti nebude přihlíženo. 
 
 

http://www.zdarns.cz/
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Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury,sportu a marketingu 
Mgr. Petr Sedlák 

Kontaktní osoba Dana Hrstková 
Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 133  
e-mail: dana.hrstkova@zdarns.cz 

 
 
 
Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům 
příslušný orgán města. 
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 a doplňování žádosti je možné pouze do konce lhůty pro 
podání žádosti o poskytnutí podpory, pozdější změny a doplnění žádosti nejsou zásadně 
přípustné. 
Dotace od tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 
 
 
 



 
 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2021 v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 
Žadatel:  
Fyzická osoba  

Jméno, příjmení, titul:  

Adresa bydliště:  

Telefonní číslo:  

E-mail:  
Číslo bankovního účtu:  

Fyzická osoba podnikající   

Název:   

Adresa bydliště:  

IČO:  

DIČ:  

Telefonní číslo:  
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:  
Telefonní číslo:  

E-mail:  

Číslo bankovního účtu:  
 

Požadovaná částka:  % 

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: 
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Zápis z 23. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 7. 10. 2020 

 

Přítomni:  
 

Dále přítomni:  

Omluveni:  

1. Program jednání komise 
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise. 
 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 7. 10. 2020. 
 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Navýšení finanční alokace DP na rok 2021 
 

J. Hedvičák prezentoval přítomným, kolik by který sportovní oddíl dostal peněz, pokud by došlo k navýšení 
finanční alokace DP na rok 2021. Členové komise diskutovali s vedením města, o kolik je reálné navýšit 
finanční alokaci na příští rok. 
 

3. Žádost oddílu Chupacabras – venkovní sportoviště 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas po projednání žádá odbor školství, kultury, sportu a marketingu o doplnění 
sportoviště fotbalový stadion u sportovního oddílu Chupacabras Ultimate z.s. do seznamu sportovních 
oddílů a sportovišť dle Podmínek užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 

4. Různé 
 
Členové komise spolu s vedením města diskutovali o možných změnách výzev a žádostí DP na rok 2021. 
Mgr. Sedlák dostal za úkol informovat jednotlivé oddíly o tom, jaká je aktuální situace a jak se mají postavit 
k vyúčtování tohoto roku, který je značně specifický. Členové komise se shodli na tom, že by bylo vhodné 
zvýhodnit celoroční akce oproti těm jednorázovým. Komise se dohodla, že na příštím zasedání (12.10.2020) 
upraví výzvy a žádosti všech DP, které jsou v její gesci tak, aby výzvy i žádosti mohly být předloženy 
19.10.2020 radě města.  J. Hedvičák požádal všechny přítomné členy, aby si připravili své návrhy na změny a 
úpravy DP na rok 2021. 
 
Příští jednání komise proběhne v pondělí 12. 10. 2020 v 16:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva města. 
 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková 
Dne: 7. 10. 2020 
Předseda sportovní komise: 
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Zápis z 24. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 12. 10. 2020 

Přítomni:  

 
Dále přítomni:  

 
 
Omluveni:  

1. Program jednání komise 
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 12. 10. 2020. 
 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Příchod  – 7 hlasujících členů komise 

2. Úpravy výzev a žádostí dotačních programů na rok 2021 
 

Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit 
Dotační program Sportoviště 2021 dle předložené výzvy, žádosti a hodnocení.  
Hlasování: Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas hlasovala, zda v DP Sport 2021 zařadit do uznatelných nákladů 
náklady na zahraniční cesty na mezinárodní soutěže.  
Hlasování: Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 0 NESCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas hlasovala, zda v DP Sport 2021 z uznatelných nákladů vyřadit 
cestovné na soustředění  
Hlasování: Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se: 1 NESCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas hlasovala, zda v DP Sport 2021 do uznatelných nákladů zařadit 
odměny trenérům.  
Hlasování: Pro:1 Proti: 6 Zdržel se: 0 NESCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas hlasovala, zda v DP Sport 2021 doplnit v seznamu povinných příloh 
(povinná příloha č. 3) výši uhrazeného členského příspěvku u každého člena.  
Hlasování: Pro:5 Proti: 1 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas hlasovala, zda v DP Sport 2021 zvýšit maximální výši dotace pro 
činnost na 1.300.000 Kč.  
Hlasování: Pro:2 Proti: 5 Zdržel se: 0 NESCHVÁLENO 
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Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit 
Dotační program Sport 2021 dle předložené výzvy a žádosti. 
Hlasování: Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit 
Dotační program Organizovaný sport dospělých 2021 dle předložené výzvy a žádosti. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit 
Dotační program Volný čas 2021 dle předložené výzvy a žádosti. 
Hlasování: Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Různé 
 
 
 
Zapsal:   
Dne: 12. 10. 2020 
Předseda sportovní komise: 
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: VOLNÝ ČAS 2021 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:  
- podpora rozvoje aktivit volného času 
- zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na 

rozvoj lidských zdrojů 
- zlepšení a podpora volnočasových aktivit obyvatel 

města a jeho okolí, se zvláštním zaměřením na děti 
a mládež 

Celkový objem finančních prostředků:  400 000 Kč 

Maximální výše dotace:  50 000 Kč 

Minimální požadovaná dotace:  10 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 30 % z uznatelných nákladů 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby založené k nepodnikatelským 
účelům, tj. zejména spolky, ústavy a nadace ve 
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Příjemci dotace nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: Dotace bude poskytnuta pouze volnočasovým 
organizacím se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. 

Uznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
a) drobný neinvestiční materiál nezbytný k realizaci 

projektu 
b) pronájmy ploch a objektů (pouze v ČR) 
c) pronájmy vybavení a pomůcek (pouze v ČR) 
d) cestovné (pouze v ČR) 
e) honoráře lektorů a účinkujících 

Základní hodnotící kritéria: 

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 
programem 

b) žádost splňuje administrativní podmínky pro 
podání žádosti 

c) žádost je předložena včetně všech povinných 
příloh (na formulářích stanovených výzvou) 

d) doložení vyúčtování dotace z roku 2020  
(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 

Specifická hodnotící kritéria: 

a) časový rozsah projektu (akce je jednorázová, 
pravidelná jednou ročně, vícekrát během roku)  

b) přínos projektu pro rozvoj volného času v regionu 
(obohacení společenského života obyvatel města) 

c) přínos pro děti a mládež 
d) reálný, průhledný, věcně správný a odůvodněný 

rozpočet celkových nákladů a příjmů 
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Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2021 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

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

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

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. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné 
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, 
ani z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit  
2. Rámcový harmonogram realizace 
3. Podrobný položkový rozpočet uznatelných 

nákladů, ostatních nákladů a příjmů (pouze 
na předepsaném formuláři) 

4. Stručný popis naplnění specifických hodnotících 
kritérií (při jejich popisu používejte stejné 
písmenné označení, jako je použito v této výzvě a 
vyjadřujte se věcně a stručně) 

5. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců 
k datu podání žádosti – neověřená kopie 

6. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie, v případě, 
že není uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku. 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 

Žádost zpracovaná v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash disk 
obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímá 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 
Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 (rozhodující je datum 
poštovního razítka). 

http://www.zdarns.cz/
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Naskenovanou žádost je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou 
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. Do předmětu 
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program VOLNÝ ČAS 2021 Neotvírat!“ 

Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program VOLNÝ ČAS 2021 
Neotvírat!“ 

K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro podání 
žádosti nebude přihlíženo. 

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 
Mgr. Petr Sedlák 

Kontaktní osoba Dana Hrstková, Mgr. Ivana Miklíková 

Adresa, tel., e-mail 

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 133, 
566 688 132, e-mail: dana.hrstkova@zdarns.cz, 
Ivana.miklikova@zdarns.cz  

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 

Žádost, která bude zaslána po termínu, bude z hodnocení vyřazena. 
U žádosti, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě. Lhůta 
k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.  
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 

 

mailto:dana.hrstkova@zdarns.cz


 
 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu VOLNÝ ČAS 2021 v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

Název žadatele:  

Sídlo žadatele:  

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: 
(max. 70 % uznatelných nákladů) 

Kč % 

Finanční prostředky žadatele: 
(min. 30 % uznatelných nákladů) Kč % 

Celkové uznatelné náklady:  Kč  100 % 

   

Celkový rozpočet žadatele: Kč --- 

 
Účel použití požadované  
dotace:  

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:  

 

Odůvodnění žádosti:  

 

Počet členů žadatele dle 
věkových kategorií: 

do 10 let:   18 – 26 let: 
do 15 let:   26 – 60 let: 
16 -18 let:  nad 60 let: 

Získané dotace na projekt od 
všech subjektů v uplynulém 
roce (poskytovatel a výše 
dotace): 

 

 



 
 

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:  

 



Uznatelné náklady Celkem
a) drobný neinvestiční materiál nezbytný k realizaci projektu
b) pronájmy ploch a objektů (pouze v ČR)
c) pronájmy vybavení a pomůcek (pouze v ČR)
d) cestovné (pouze v ČR)
e) honoráře lektorů a účinkujících
UZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Ostatní náklady Celkem

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Příjmy Celkem

PŘÍJMY CELKEM 0 Kč

Příloha č. 3 Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů
k žádosti o dotaci z dotačního programu VOLNÝ ČAS 2021 města Žďár nad Sázavou
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 

Název dotačního programu: SPORT 2021 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:  
- podpora a zajištění sportovní činnosti 

mládežnických klubů a oddílů se sídlem ve Žďáře 
nad Sázavou 

- zlepšení a podpora sportovních aktivit obyvatel 
Žďáru nad Sázavou 

- vytvoření podpory pro zachování sportovních akcí 
ve Žďáře nad Sázavou 

- navázání na sportovní tradice ve Žďáře nad 
Sázavou 

- prezentace Žďáru nad Sázavou mimo jeho území 

Celkový objem finančních prostředků:  4 800 000 Kč 

Maximální výše dotace činnost:  1 000 000 Kč 

Maximální výše dotace akce:         40 000 Kč 

Minimální požadovaná dotace:   5 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 20 % z uznatelných nákladů 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby založené k nepodnikatelským 
účelům, tj. zejména spolky, ústavy a nadace ve 
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- fyzické osoby. 
Příjemci dotace nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: 

Dotace na sportovní činnost bude poskytnuta pouze 
sportovním klubům a oddílům mládeže se sídlem ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Dotace na sportovní akce bude poskytnuta 
způsobilým žadatelům, jejichž sídlo nemusí být ve 
Žďáře nad Sázavou, přičemž sportovní akce se musí 
konat ve Žďáře nad Sázavou. 

Uznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
a) dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a 

mládeže na tréninky, utkání a soustředění, pouze 
v ČR) 

b) rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
c) ubytování trenérů a mládeže na utkáních a 

soutěžích (pouze v ČR) 
d) startovné (pouze v ČR) 
e) licence, registrační poplatky 
f) přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
g) nákup dresů a rozlišovacích dresů 
h) nákup, opravy a údržba sportovního materiálu 
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nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní 
činnosti daného sportu 

i) školení trenérů, odborné texty, učebnice 
j) nájemné a operativní pronájem sportoviště 

(pouze v ČR). 

Základní hodnotící kritéria: 

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 
programem 

b) žadatel, který má více oddílů, je povinen předložit 
žádost za jednotlivé oddíly samostatně 

c) žádost splňuje administrativní podmínky pro 
podání žádosti 

d) žádost je předložena včetně všech povinných 
příloh (na formulářích stanovených výzvou) 

Specifická hodnotící kritéria: 

Sportovní činnost mládeže: 
a) reálný a průhledný rozpočet celkových nákladů a 

příjmů 
b) vyúčtování dotace za rok 2020 (v případě, 

že byl žadatel příjemcem dotace) 
c) členské příspěvky (poměr požadované dotace na 

jednoho člena k výši členského příspěvku na 
jednoho člena) 

d) počet tréninkových jednotek v týdenním cyklu 
včetně zápasů, závodů a turnajů. 

Sportovní akce: 
a) reálný a průhledný rozpočet celkových nákladů a 

příjmů 
b) zaměření projektu 
c) vyúčtování dotace za rok 2020 (v případě, 

že byl žadatel příjemcem dotace) 
d) návaznost na historické tradice akce 
e) přínos rozvoje města (návštěvnost akce 

s ohledem ke zkušenostem z minulých ročníků) 
f) předpokládaný počet soutěžících sportovců akce 
g) mediální prezentace akce v předchozím roce 

(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 
Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2021 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

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

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
oblasti podpory na předepsaném formuláři 
a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
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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. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné 
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, 
ani z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit 
(max. 2 strany A4) 

2. Přehled struktury soutěží sportovního odvětví a 
obsazení těchto soutěží žadatelem (nedokládají 
žadatelé na sportovní akce) 

3. Seznam členů žadatele po jednotlivých věkových 
kategoriích potvrzený a ověřený statutárním 
zástupcem (nedokládají žadatelé na sportovní 
akce). U každého člena žadatel uvede výši 
uhrazeného členského příspěvku.  

4. Podrobný harmonogram realizace projektu 
5. Podrobný položkový rozpočet viz Příloha č. 5 

(pouze na předepsaném formuláři). V uznatelných 
nákladech uvede žadatel všechny uznatelné 
náklady.  

6. Stručný popis naplnění specifických hodnotících 
kritérií (při jejich popisu používejte stejné 
písmenné označení, jako je použito v této výzvě a 
vyjadřujte se věcně a stručně). 

7. Žadatelé z řad: 
- právnických osob doloží výpis z veřejného 

rejstříku, ne starší tří měsíců k datu podání 
žádosti – neověřená kopie 

- fyzických osob podnikajících doloží živnostenský 
list – neověřená kopie 

- fyzických osob nepodnikajících doloží rodný list 
– neověřená kopie 

- právnických osob doloží doklad o oprávněnosti 
osoby zastupující právnickou osobu v případě, 
že není uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku 

8. Čestné prohlášení žadatele, že proti němu není 
vedeno exekuční řízení a nedluží státu žádné 
finanční prostředky. 

 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 

http://www.zdarns.cz/
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Žádost zpracovaná v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash disk 
obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně očíslovaných příloh ve formátu .pdf nebo 
.jpg se přijímá osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Naskenovanou žádost je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou 
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Do předmětu 
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program SPORT 2021 Neotvírat!“ 

Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORT 2021 Neotvírat!“ 

K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro podání 
žádosti nebude přihlíženo. 

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 
Mgr. Petr Sedlák 

Kontaktní osoba Mgr. Ivana Miklíková 

Adresa, tel., e-mail 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 132, 
e-mail: Ivana.miklikova@zdarns.cz 

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 

Žádost, která bude zaslána po termínu, bude z hodnocení vyřazena. 
U žádosti, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě. Lhůta 
k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.  
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 



 
 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2021 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 právnické osoby:  
Sportovní oddíl:  
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: 
(max. 80 % uznatelných nákladů) 

Kč % 

Finanční prostředky žadatele: 
(min. 20 % uznatelných nákladů) Kč % 

Celkové uznatelné náklady:  Kč  100 % 

   

Celkový rozpočet žadatele: Kč --- 

 



 
 

Účel použití požadované  
dotace:  

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 

 
 

 

Odůvodnění žádosti:  

 

Počet registrovaných sportovců 
dle věkových kategorií: 

do 10 let:  
 
do 15 let:  
 
dorostenecká a juniorská kategorie (dle druhu sportu):  

Počet členů mládeže 
sportovního oddílu dle 
výkonnostní kategorie k datu 
podání žádosti: 

okresní soutěž:  
krajská soutěž:  
celorepubliková soutěž:  
reprezentace České republiky:  

Průměrná roční výše členského 
příspěvku registrovaného člena 
mládeže: 

 

Získané dotace na sportovní 
činnost/ akci v předchozím roce 
(poskytovatel a výše dotace) 

 

 

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:  

 



Uznatelné náklady Celkem

a) dopravní náklady žadatele
   (cestovné trenérů a mládeže na tréninky, utkání, soutěže a soustředění, pouze v ČR)

b) rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování)
c) ubytování trenérů a mládeže na utkáních a soutěžích (pouze v ČR)
d) startovné (pouze v ČR)
e) licence a registrace 
f) přihlášky do soutěží (pouze v ČR)
g) nákup dresů a rozlišovacích dresů

h) nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby
    soutěžní činnosti daného sportu

i) školení trenérů, odborné texty, učebnice
j) nájemné a operativní pronájem sportovišť (pouze v ČR)
UZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Ostatní náklady Celkem

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Příjmy Celkem

PŘÍJMY CELKEM 0 Kč

Příloha č. 5 Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů
k žádosti o dotaci z dotačního programu SPORT 2021 města Žďár nad Sázavou
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:  
- podpora a zajištění sportovní činnosti sportovních 

oddílů a klubů dospělých se sídlem ve Žďáře nad 
Sázavou 

- zlepšení a podpora sportovních aktivit obyvatel 
Žďáru nad Sázavou 

- vytvoření podpory pro udržitelnost sportovní 
činnosti kategorií dospělých ve Žďáře nad Sázavou 

- navázání na sportovní tradice ve městě 
- prezentace města mimo jeho území. 

Celkový objem finančních prostředků: 1 100 000 Kč 

Maximální výše dotace:  400 000 Kč 

Minimální požadovaná dotace:      5 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 20 % z uznatelných nákladů 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby založené k nepodnikatelským 
účelům, tj. zejména spolky, ústavy a nadace ve 
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Příjemce dotace musí mít v soutěžích přihlášeny 
registrované členy kategorie mládeže. 
Příjemci dotace nemohou být příspěvkové organizace 
zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: Dotace bude poskytnuta pouze sportovním oddílům 
dospělých se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. 

Uznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
a) dopravní náklady žadatele (cestovné trenérů a 

dospělých na utkání a soutěže, pouze v ČR) 
b) rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování) 
c) ubytování trenérů a dospělých na utkáních a 

soutěžích (pouze v ČR) 
d) startovné (pouze v ČR) 
e) licence, registrace 
f) přihlášky do soutěží (pouze v ČR) 
g) nákup dresů a rozlišovacích dresů 
h) nákup, opravy a údržba sportovního materiálu 

nezbytného výhradně pro potřeby soutěžní činnosti 
daného sportu 

i) školení trenérů, odborné texty, učebnice 
j) nájemné a operativní pronájem sportoviště (pouze 

v ČR). 

Základní hodnotící kritéria: a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem 
b) žadatel, který má více oddílů, je povinen předložit 
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požadavek za jednotlivé oddíly samostatně 
c) žádost splňuje administrativní podmínky pro podání 

žádosti 
d) žádost je předložena včetně všech povinných příloh 

na formulářích stanovených výzvou. 

Specifická hodnotící kritéria: 

a) reálný a průhledný rozpočet celkových nákladů a 
příjmů 

b) vyúčtování dotace za rok 2020 (v případě, že byl 
žadatel příjemcem dotace) 

c) členské příspěvky (poměr požadované dotace na 
jednoho člena k výši členského příspěvku na 
jednoho člena) 

d) počet tréninkových jednotek v týdenním cyklu 
včetně zápasů, závodů a turnajů 

e) reprezentace města v uplynulém roce (účast 
žadatele v soutěžích, závodech, dosažené výsledky). 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2021 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

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

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

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. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné 
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, ani 
z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit 
(max. 2 strany A4) 

2. Přehled struktury soutěží sportovního odvětví 
a obsazení těchto soutěží žadatelem 

3. Seznam členů žadatele, potvrzený a ověřený 
statutárním zástupcem. U každého člena 
žadatel uvede výši uhrazeného členského 
příspěvku.  

4. Podrobný harmonogram realizace 
5. Podrobný položkový rozpočet viz Příloha č. 5 
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(pouze na předepsaném formuláři). 
V uznatelných nákladech uvede žadatel všechny 
uznatelné náklady.  

6. Stručný popis naplnění specifických hodnotících 
kritérií (při jejich popisu používejte stejné 
písmenné označení, jako je použito v této výzvě 
a vyjadřujte se věcně a stručně). 

7. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců 
k datu podání žádosti – neověřená kopie 

8. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie, v případě, 
že není uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku. 

9. Čestné prohlášení žadatele, že proti němu není 
vedeno exekuční řízení a nedluží státu žádné 
finanční prostředky. 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 
Žádost zpracovaná v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash disk 
obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu pdf nebo jpg se přijímá 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 
Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 (rozhodující je datum 
poštovního razítka). 
Naskenovanou žádost je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou 
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu do 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. Do předmětu 
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 
Neotvírat!“ 
Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program ORGANIZOVANÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2021 Neotvírat!“ 
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro podání 
žádosti nebude přihlíženo. 

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 
Mgr. Petr Sedlák  

Kontaktní osoba Mgr. Ivana Miklíková 

Adresa, tel., e-mail 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 132, 
e-mail: ivana.miklikova@zdarns.cz 

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 
 
Žádost, která bude zaslána po termínu, bude z hodnocení vyřazena. 

http://www.zdarns.cz/
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U žádosti, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě. Lhůta 
k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.  
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 



 
 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění 
 

Název žadatele:  

Sportovní oddíl:  

Sídlo žadatele:  

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: 
(max. 80 % uznatelných nákladů) 

Kč % 

Finanční prostředky žadatele: 
(min. 20 % uznatelných nákladů) Kč % 

Celkové uznatelné náklady:  Kč  100 % 

   

Celkový rozpočet žadatele: Kč --- 

 
Účel použití požadované  
dotace:  

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:  

 

Odůvodnění žádosti:  

 

Počet registrovaných sportovců 
kategorie dospělých: 

muži:  
ženy:   



 
 

Počet registrovaných dospělých 
sportovců dle výkonnostní 
kategorie k datu podání 
žádosti: 

okresní soutěž:  
krajská soutěž:  
celorepubliková soutěž:  
reprezentace České republiky:  

Průměrná roční výše členského 
příspěvku reg. člena dospělých:  

Získané dotace na sportovní 
činnost dospělých v předchozím 
roce (poskytovatel a výše 
dotace) a souhrnnou výši 
vyplacených odměn dospělých 
sportovců v předchozím roce. 

 

 

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:  

 



Uznatelné náklady Celkem

a) dopravní náklady žadatele
    (cestovné trenérů a dospělých na utkání a soutěže, pouze v ČR)

b) rozhodčí (cestovné a stravné, odměna, ubytování)
c) ubytování trenérů a dospělých na utkáních a soutěžích (pouze v ČR)
d) startovné (pouze v ČR)
e) licence, registrace 
f) přihlášky do soutěží (pouze v ČR)
g) nákup dresů a rozlišovacích dresů

h) nákup, opravy a údržba sportovního materiálu nezbytného výhradně pro potřeby
    soutěžní činnosti daného sportu

i) školení trenérů, odborné texty, učebnice
j) nájemné a operativní pronájem sportovišť (pouze v ČR)
UZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Ostatní náklady Celkem

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 0 Kč

NÁKLADY CELKEM 0 Kč

Příjmy Celkem

PŘÍJMY CELKEM 0 Kč

Příloha č. 5 Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů
k žádosti o dotaci z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021

města Žďár nad Sázavou
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VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: SPORTOVIŠTĚ 2021 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Zajištění provozu sportovišť ve městě na základě 
„Podmínek užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou“ 
schválených radou města. 

Důvody podpory stanoveného účelu: 

Podpora činnosti sportovních oddílů tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad 
Sázavou zabezpečujících pravidelnou sportovní a 
tělovýchovnou činnost. 

Celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč 

Maximální výše dotace: 1 100 000 Kč 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby provozující sportoviště ve Žďáře 
nad Sázavou 

Příjemci dotace nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou. 

Lokalizace projektů: 
Dotace bude poskytnuta pouze provozovateli 
sportoviště, které se nachází na území města Žďáru 
nad Sázavou. 

Uznatelné náklady: 
Neuhrazený nájem sportoviště nebo jeho část, který 
vznikl na základě „Podmínek užívání sportovišť ve 
Žďáře nad Sázavou“ (dále jen PUS). 

Kritéria pro hodnocení: 

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 
programem 

b) připravenost a realizovatelnost projektu 
c) prokazatelné využití poskytnutých prostředků  
d) soulad projektu s obecně platnými právními 

předpisy 
e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost 

akci spolufinancovat a realizovat 
f) doložení vyúčtování dotace z roku 2020  

(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2021 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti. 

Platební podmínky: 

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Dotace bude vyplácena měsíčně na základě 
předložených odcvičených hodin stvrzených 
podpisem zástupce sportovního oddílu. 

Podmínky pro poskytnutí dotace: Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
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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. 
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné 
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města, 
ani z více programů podpory města najednou. 

Seznam povinných příloh: 

1. Kalkulace ceny hodinové sazby za pronájem 
sportoviště obsahující vzhledem ke koronavirové 
krizi: 
- výši jednotlivých celkových nákladů na provoz    

prostor sportoviště, které užívaly sportovní 
oddíly dle PUS v roce 2019 bez prostor určených 
ke komerčním pronájmům – el. energie, vodné 
a stočné, teplo, mzdové náklady provozních 
zaměstnanců včetně odvodů, navýšení cen 
energií a mezd ve výši 2 %, povinné revize, 
pojištění budovy, telefon a internet, úklidové a 
hygienické prostředky, poplatek za komunální 
odpad, údržba a opravy ve výši 20 % celkových 
nákladů na provoz 

- předpokládaný celkový počet odcvičených 
hodin v roce 2021 včetně počtu odcvičených 
hodin sportovními oddíly dle PUS  

2. Rozvrh odcvičených hodin v roce 2021 a 2019 
s rozlišením dle PUS – mládež 100 % zdarma, 
dospělí 50 % zdarma a komerční pronájmy 
hrazené v plné ceně dle jednotlivých oddílů 
a pronajímatelů (u sportovních oddílů s více 
družstvy je nutné je konkrétně vypsat) 

3. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců 
k datu podání žádosti – neověřená kopie. 

4. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie, v případě, 
že není uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku. 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. 

Způsob podání žádosti: 

Žádost zpracovaná v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash disk 
obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímá 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 

http://www.zdarns.cz/
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Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (rozhodující je datum 
poštovního razítka). 

Naskenovanou žádost je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou 
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Do předmětu 
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2021 Neotvírat!“ 

Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2021 
Neotvírat!“ 

K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro podání 
žádosti nebude přihlíženo. 

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 
Mgr. Petr Sedlák  

Kontaktní osoba Mgr. Ivana Miklíková 

Adresa, tel., e-mail 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 132, 
e-mail: Ivana.miklikova@zdarns.cz 

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města. 

Žádost, která bude zaslána po termínu, bude z hodnocení vyřazena. 
U žádosti, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě. Lhůta 
k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.  
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 



 
 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2021 v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 
Název žadatele:  
Sídlo žadatele:  
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 100 % 

 
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:  

 



Kalkulace účtované hodiny v režimu "Podmínek užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou" (dále jen PUS)

náklad
celkový náklad

za 2019

odcvič. hodiny 

celkem 2019

odcvič. hodiny

v režimu PUS 

2019

cena za 1 h

elektrická energie  

vodné a stočné  

teplo  

mzdové náklady provozních 

zaměstnanců
 

inflace cen energií a mezd 2 % 0 Kč  

povinné revize  

pojištění budovy  

telefon a internet  

úklidové a hygienické prostředky  

poplatek za komunální odpad  

opravy a údržba (20 %) 0 Kč 0 Kč

CELKEM 0 Kč 0 Kč

V kalkulaci energií pro následující rok vycházejte z uzavřeneho roku (pro rok 2021 je vzhledem ke 

koronavirové krizi rozhodným rokem rok 2019). Je nezbytné, aby uváděné sumy, byly pouze z prostor, 

které jsou užívány sportovními oddíly dle PUS (tělocvična, sál, šatny, sprchy, wc, atd.).

Do kalkulace nesmí být zahrnuty komerčně využívané prostory!

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2021
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