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MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 
 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/5 

NÁZEV: 
Dotační programy pro rok 2016 

 
ANOTACE: 
Vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2016 v oblasti sociální, 
kulturní, volného času a sportu. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 
2016 v předloženém znění:   
  KULTURA 2016 900 tis. Kč 
  VOLNÝ ČAS 2016 200 tis. Kč 
  SPORT 2016 3 500 tis. Kč 
  ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 900 tis. Kč 
  SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis. Kč 
  Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb 900 tis. Kč  
  Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 350 tis. Kč  

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

                         Rada města  
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Dotační programy pro rok 2016 
 
Počet stran:  5  
Počet příloh:  7 – dotační programy   
 
Popis 
Dotační programy (dříve grantové programy) v kulturní, volnočasové a sportovní 
oblasti jsou schvalovány pravidelně zastupitelstvem města od r. 2003 a jsou určeny 
především pro obyvatele města a jeho okolí na podporu volnočasových aktivit se 
zvláštním zaměřením na děti a mládež, podporu kulturních akcí ve městě, kulturních 
tradic, zlepšení a podporu sportovních aktivit obyvatel města, zachování sportovních 
akcí ve městě, podporu sportovní činnosti klubů a oddílů ve městě.  
Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo 
k zásadní změně pravidel při poskytování příspěvků. Již se nejedná o příspěvky, ale 
o dotace z rozpočtu města. Jedná se o individuální dotace a programové dotace 
(dnešní granty a další programy). Novela zákona je účinná od data 20. 2. 2015 a je 
nutné na tuto změnu zareagovat.  
V loňském roce byly ještě schvalovány grantové programy a položky v rozpočtu 
města na jednotlivé akce jinou formou – položkou v rozpočtu. Letos již dle platné 
novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
musí být všechny finanční prostředky vyplacené z rozpočtu města poskytnuty formou 
dotačních programů nebo výjimečně individuální dotací.  
Zastupitelstvo města schválilo 14. 5. 2015 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou (dále jen „Zásady“), na základě kterých budou dotační 
programy vyhlášeny.     
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. Případný 
schválený příspěvek radou města ve prospěch příspěvkové organizace města by se 
řešil rozpočtovým opatřením do rozpočtu příslušné příspěvkové organizace. 
 
Po schválení dotace bude s příjemcem uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí 
od července letošního roku být zveřejněna na úřední desce při poskytnutí dotace ve 
výši nad 50 tis. Kč.  
Poskytovatel dotace – tedy město musí zveřejňovat nejméně na dobu 30 dnů před 
počátkem lhůty pro podání žádostí do programů podpory, které jsou vyhlášeny. 
Vyhlášená programová dotace musí být zveřejněna nejméně na dobu 90 dnů ode 
dne zveřejnění.  
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Pro žadatele o příspěvek z dotačních programů vypsaných městem Žďár nad 
Sázavou se bude konat 9. 12. 2015 v 16. 00 hodin v zasedací místnosti 
zastupitelstva města seminář, jehož náplní bude doporučení ke správnému čerpání  
a vyúčtování finančních prostředků z dotačních programů   
Pro rok 2016 byly radě města předloženy k projednání a doporučení zastupitelstvu 
města vyhlášení tyto dotační programy včetně finančních objemů:   
 
 KULTURA 2016 900 tis. Kč 
 VOLNÝ ČAS 2016  200 tis. Kč 
 SPORT 2016 3 500 tis.  Kč 
 ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 900 tis.  Kč 
 SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis.  Kč 
 Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb 900 tis. Kč  
 Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 350 tis. Kč  
 
Do Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb jsou 
soustředěny tyto položky: Příspěvek klubu seniorů, Protidrogová prevence, 
Ječmínek, o.p.s., Rodinné centrum Srdíčko, Příspěvek Úsvit, Sdružení Nové Město 
na Mor./Portimo, o.p.s., Domácí hospic Vysočina, Občanská poradna, CZP Kraje 
Vysočina – příspěvek na provoz, Liga vozíčkářů, Barbadensis, z.s. 
 
Materiál byl radě města předložen ve dvou variantách „A“ a „B“. Varianta „A“ byla 
předložena tak, jak ji navrhovaly jednotlivé komise. Varianta „B“ byla upravena  
o doporučené a upravené znění po dohodě s panem místostarostou Ing. Klementem, 
odborem ŠKS a odborem sociálním. Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit upravenou variantu „B“.  
 
 
Termíny podání žádosti, uzávěrky a termín rozhodnutí o žádosti: 
 
        
Sportoviště 2016     od    1. 1. 2016 do 29. 2. 2016     
Sport 2016      od    1. 1. 2016 do 31. 1. 2016     
Volný čas 2016     od    1. 1. 2016 do 31. 1. 2016     
Organizovaný sport dospělých 2016       od    1. 1. 2016 do 29. 2. 2016     
Kultura 2016      od    1. 1. 2016 do 31. 1. 2016     
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb    
                                                                          od   1. 1. 2016         do 31. 1. 2016     
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti            
                                                 od   1. 1. 2016         do  31. 1. 2016      
 
Dle schválených „Zásad“ v zastupitelstvu města je ve článku č. 1., bodě č. 9 
uvedeno, že není možné na tutéž akci, projekt nebo činnost žádat dotaci z více než 
jednoho zdroje města, ani z více programů podpory města najednou.  
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V dotačním programu KULTURA 2016 je k podávání více žádostí do programových 
dotací doporučeno doplnění věty v tomto znění (doplnění podtrženo) „V rámci 
jednoho dotačního programu může žadatel předložit pouze jednu žádost, do 
které může být zahrnuto více akcí“   
       
Geneze případu 
Usnesení RM ze dne 16. 11. 2015 č.  424/2015/ŠKS  Dotační programy pro rok 
2016: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení 
uvedeného dotačního programu pro rok 2016 dle upravené varianty B: 
 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016              900 tis. Kč 
      
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení 
uvedených dotačních programů pro rok 2016 dle upravené varianty B: 
 
KULTURA 2016 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2016 200 tis. Kč 
SPORT 2016 3 500 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis. Kč 
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních 900 tis. Kč 
a prorodinných služeb  
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální 350 tis. Kč 
a zdravotní oblasti 
  
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 

Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních 
programů pro rok 2016 v předloženém znění:   
KULTURA 2016 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2016 200 tis. Kč 
SPORT 2016 3 500 tis.  Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 900 tis.  Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis.  Kč 
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb 900 tis. Kč  
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 350 tis. Kč  
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení uvedených dotačních 
programů pro rok 2016 v předloženém znění:   
KULTURA 2016 900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2016 200 tis. Kč 
SPORT 2016 3 500 tis.  Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 900 tis.  Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis.  Kč 
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Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb 900 tis. Kč  
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 350 tis. Kč  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno v radě města dne 16. 11. 2015.  
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Příloha č. 1 
VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 

 
Název dotačního programu:  KULTURA 2016 
Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty 

  

   

Dotace je zaměřena na:  
- podpořit rozvoj kulturních aktivit, 
- spolufinancovat kulturní akce 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. 

- navázat na kulturní tradice ve městě,  
- podpořit výstavní a přednáškovou činnost, 
- zvýšit kvality sociálního prostředí 

s důrazem na rozvoj lidských zdrojů. 
Celkový objem finančních 
prostředků: 900.000 Kč 

Maximální výše dotace: 
Minimální výše dotace: 

  70.000 Kč 
    5.000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace:  30 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 
  

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

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

  

Uznatelné náklady: 
- nákup materiálu, 
- tiskové materiály a grafické služby, 
- publicita projektu, 
- pronájmy ploch a objektů, 
- cestovné, 
- honoráře účinkujícím, 
- ubytování účinkujícím. 
 
Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele,  
- občerstvení a stravování, 
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- dary, 
- nákup oblečení,  
- pořízení výpočetní techniky, 
- zahraniční cesty 

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 roku 2015 (v 
případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 

Hodnotící kritéria a) návaznost na historické tradice, 
b) obnova a rozvíjení kulturních akcí, 
c) zkušenosti s realizací obdobných projektů, 
d) potřebnost a realizovatelnost projektu, 
e) dodržení rozpočtu z minulého roku, 
f) přiměřenost rozpočtu, 
g) míra spolufinancování, 
h) nekomerční charakter akce, 
i) publicita projektu, propagace města. 

Časový harmonogram realizace 
projektu: leden – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od  1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 
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 
formou interního sdělení na pokladně MěÚ.  

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. 
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Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni 
ukončení podání žádosti. 

Seznam povinných příloh: 

  

  

1. Podrobný popis projektu a harmonogram 
realizace. 

2. Rozpočet celkových nákladů  a příjmů včetně 
příjmů z reklamy. 

3. Stručný popis naplnění hodnotících kritérií. 
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 a pod.). 

      - doloží identifikaci osob s podílem v této    
právnické osobě, 
      - doloží identifikaci osob, v nichž má žadatel 
přímý podíl, a o výši tohoto podílu.  

 

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: 
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD/DVD 
obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu pdf nebo jpg se 
přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 
(rozhodující je datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program KULTURA 
2016“ NEOTVÍRAT.  
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty 
pro podání žádosti nebude přihlíženo. 
  
Odpovědnost za realizaci: 
Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu 
Kontaktní osoba  
Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  

http://www.zdarns.cz/
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tel.: 566 688 133, fax: 566 688 390,  
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. 
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2016 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:  

 

Účel použití požadované  
dotace: 
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Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění žádosti: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seznam příloh žádosti: 

 
 
 
 
 
 

 

Den vyhotovení žádosti: 
 

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

 
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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Příloha č. 2 

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: VOLNÝ ČAS 2016 

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: 200 000 Kč 

Maximální výše dotace:   35 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 30 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby (například spolky – dříve občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží) 

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

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

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
- materiál 
- pronájmy ploch a objektů 
- komunikační náklady 
- cestovné 
- ubytování 
- honoráře lektorů 
Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele včetně dohod 
- stravování a občerstvení 
- investiční náklady 
- dary 
- nákup oblečení 
- nákup výpočetní techniky 
- zahraniční cesty 
- náklady spojené s tvorbou projektu, projektová 

dokumentace a studie zadané jiným subjektům. 

Základní hodnotící kritéria: a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh 
b) všechny přílohy musí splňovat formální 
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náležitosti, vyžadované dotačním titulem 
c) žádost musí být podepsána statutárním 

zástupcem  
d) prokázání právní subjektivity 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) řádně odůvodněný rozpočet projektu 
i) prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve 

prospěch obyvatel města Žďár nad Sázavou 

j) doložení vyúčtování dotace z roku 2015  
(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace)  

Specifická hodnotící kritéria: 

a) časový rozsah projektu 
b) přínos projektu pro rozvoj volného času v regionu 

(obohacení společenského dění, dopad na 
neorganizované děti a mládež) 

c) spoluúčast obce na projektu (může být 
i nefinanční povahy) 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. 

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. 
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Seznam povinných příloh: 

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

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

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

5. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie 

 
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: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program VOLNÝ ČAS 2016 
Neotvírat!“ 

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

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu 

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou 

 

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 po uzávěrce není možné. 

Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

http://www.zdarns.cz/
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016 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:  

 

Počet registrovaných členů dle 
věkových kategorií: 

do 10 let:   18 – 26 let: 

do 15 let:   26 – 60 let: 

16 -18 let:  nad 60 let: 

Výše členského příspěvku 
za rok /1 člen: 

 



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Předpokládaný celkový 
rozpočet na celý kalendářní 
rok: 
(stručně rozpoložkovat) 

 

 

Seznam příloh žádosti:  

 

Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

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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Příloha č. 3 
VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 

 

Název dotačního programu: SPORT 2016 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:  
- podpora rozvoje sportovních aktivit  
- podpora zajištění sportovní činnosti mládežnických 

družstev 
- zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na 

rozvoj lidských zdrojů 
- zlepšení a podpora sportovních aktivit obyvatel 

města a jeho okolí 
- vytvoření podpory pro zachování sportovních akcí 

ve městě a jeho okolí 
- navázání na sportovní tradice ve městě 
- podpora sportovní činnosti klubů a oddílů ve 

městě 
- prezentace města mimo jeho území 

Celkový objem finančních prostředků: 3 500 000 Kč 

Maximální výše dotace: 1 100 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby (například spolky – dříve občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží) 

- fyzické osoby 

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

Lokalizace projektů: 

Dotace bude poskytnuta pouze sportovním oddílům 
a organizacím na území města Žďáru nad Sázavou, 
sídlo žadatele však nemusí být ve městě Žďár nad 
Sázavou. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
- náklady související s projektem, a to: například 

sportovní materiál (např. sítě, míče, hokejky, atp.) 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové 

oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů 
- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí 
- ceny pro soutěžící 
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Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele 
- odměny za práci trenérů (dohody, předfakturace 

trenérských služeb) 
- stravování a občerstvení žadatele 
- finanční dary 
- nákup výpočetní techniky 
- zahraniční cesty 
- náklady spojené s tvorbou projektu, projektová 

dokumentace a studie zadané jiným subjektům. 

Základní hodnotící kritéria: 

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) žadatel neuplatnil žádost na stejný projekt  

v jiném vyhlášeném dotačním programu 
města na totožnou akci 

g) žadatel, který má více oddílů je povinen 
předložit požadavek za jednotlivé oddíly 
samostatně 

h) neziskový charakter projektu 
i) doložení vyúčtování dotace z roku 2015  

(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 

Specifická hodnotící kritéria: 

Sportovní činnost mládeže: 
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů 
b) vyúčtování příspěvku za rok 2015 (v případě, 

že byl žadatel příjemcem dotace) 
c) přínos rozvoje sportovního života města 

(počet členů; mládežnické výběry; 
reprezentace; účast odchovanců ve vyšších 
soutěžích) 

d) členské příspěvky (podíl výše příspěvku na 
jednoho člena/výše nákladovosti na jednoho 
člena) 

e) návaznost na historické tradice (délka 
působení ve městě, účasti odchovanců 
v reprezentačních výběrech) 

f) zkušenosti s realizací obdobných projektů. 
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Sportovní akce: 
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů 
b) vyúčtování příspěvku za rok 2015 (v případě, 

        že byl žadatel příjemcem dotace) 
       c ) návaznost na historické tradice akce 
       d ) přínos rozvoje sportovního života města 

  e ) předpokládaný počet účastníků akce 
      mediální prezentace akce. 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. 

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. 

Žadatel doloží čestné prohlášení o tom, že proti 
němu není vedeno exekuční řízení a nedluží státu 
žádné finanční prostředky 

Seznam povinných příloh: 

1.  Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit 
2.  Přehled struktury soutěží sportovního odvětví  
    a obsazení těchto soutěží žadatelem (nedokládají  
    žadatelé na sportovní akce) 
3. Seznam členů žadatele po jednotlivých oddílech      
     potvrzený a ověřený statutárním zástupcem  
     (nedokládají žadatelé na sportovní akce)  
5. Podrobný harmonogram realizace projektu 
6. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů 

a příjmů projektu s rozdělením na vlastní zdroje  
a podporu z dotačního programu, včetně příjmů 
z reklamy (specifikovat konkrétně pro jednotlivé 
sportovní oddíly žadatele). 

7. Žadatelé z řad: 
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- podnikatelských subjektů - fyzické osoby doloží 
kopii živnostenského listu  

- právnických osob doloží výpis z veřejného 
rejstříku, ne starší tří měsíců k datu podání 
žádosti a živnostenský list je-li osoba zapsána 
v živnostenském rejstříku – neověřené kopie 

- fyzických osob nepodnikajících – doloží žádost 
rodným listem – neověřená kopie. 

- právnických osob doloží doklad o oprávněnosti 
osoby zastupující právnickou osobu 

 

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: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORT 2016 
Neotvírat!“ 

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

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu 

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

 

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 po uzávěrce není možné. 

Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 

http://www.zdarns.cz/
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2016 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 100 % 
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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:  
 
věk 16 -19 let (včetně juniorské kategorie):  

Počet registrovaných sportovců 
dle výkonnostní kategorie 
k datu podání žádosti: 

okresní soutěž:  

krajská soutěž:  

celorepubliková soutěž:  

reprezentace České republiky:  

Výše členského příspěvku 
za rok /1 sportovec: 

 

Předpokládaný celkový 
rozpočet na celou sezonu: 
(stručně rozpoložkovat za 
jednotlivé oddíly) 

 

Počet hodin potřebných na 
pronájem sportovišť na sezonu 
pro jednotlivé věkové 
kategorie: 

 

 

Seznam příloh žádosti:  

 

Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

Razítko a podpis žadatele, popř. 
osoby zastupující žadatele: 
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Žádost byla projednána dne:  

Městem byla schválena dotace 
ve výši: 

 

Uvedení důvodu nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace: 
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Příloha č. 4 

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:  
- podpora rozvoje sportovních aktivit  
- podpora zajištění sportovní činnosti družstev 

dospělých 
- zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na 

rozvoj lidských zdrojů 
- zlepšení a podpora sportovních aktivit obyvatel 

města a jeho okolí 
- vytvoření podpory pro udržitelnost sportovní 

činnosti kategorií dospělých ve městě 
- navázání na sportovní tradice ve městě 
- podpora sportovní činnosti klubů a oddílů ve 

městě 
- prezentace města mimo jeho území 

Celkový objem finančních prostředků:    900 000 Kč 

Maximální výše dotace:    400 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 60 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby (například spolky – dříve občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží) 

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

Lokalizace projektů: 
Dotace bude poskytnuta pouze sportovním oddílům 
a organizacím na území města Žďáru nad Sázavou. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

Uznatelné náklady: 
náklady související s projektem, a to: 
- základní sportovní výbava (např. dresy, klubové 

oblečení pro sportovní přípravu) 
- pronájmy ploch a objektů a to včetně prostor pro 

sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 
spinning) 

- cestovné 
- ubytování 
- rozhodčí, časomíra, pořadatelé. 

Neuznatelné náklady: 
- mzdové náklady pracovníků žadatele 
- odměny za práci trenérů 
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- stravování a občerstvení žadatele 
- finanční dary 
- nákup výpočetní techniky 
- zahraniční cesty 
- sportovní materiál (např. sítě, míče, hokejky, atp.) 
- náklady spojené s tvorbou projektu, projektová 

dokumentace a studie zadané jiným subjektům. 

Základní hodnotící kritéria: 

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) žadatel neuplatnil žádost na stejný projekt 

v jiném vyhlášeném dotačním programu 
města na totožnou akci 

g) žadatel, který má více oddílů je povinen 
předložit požadavek za jednotlivé oddíly 
samostatně 

h) sportovní kluby, které mají v soutěžích 
přihlášeny minimálně 2 družstva (kategorie) 
mládeže 

Specifická hodnotící kritéria: 

a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů 
b) vyúčtování příspěvku za rok 2015 (v případě, 

že byl žadatel příjemcem dotace) 
c) přínos rozvoje sportovního života města 

(počet členů a úroveň hraných soutěží) 
d) návaznost na historické tradice (délka 

působení ve městě, účasti odchovanců ve 
vyšších a reprezentačních výběrech) 

e) zkušenosti s realizací obdobných projektů 
f) popularita a oblíbenost sportu ve městě 

(návštěvnost, mediální zájem) 
g) podíl (objem) prostředků použitých 

subjektem na nákup služeb od města a jeho 
organizací 

h) reprezentace města (počet akcí mimo území 
města a návštěvnost na nich) 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. 
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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.  

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. 

Žadatel doloží čestné prohlášení o tom, že proti 
němu není vedeno exekuční řízení a nedluží státu 
žádné finanční prostředky 

Seznam povinných příloh: 

1. Podrobný popis projektu a plánovaných 
aktivit 

2. Přehled struktury soutěží sportovního 
odvětví  

3. a obsazení těchto soutěží žadatelem 
4. Seznam členů žadatele po jednotlivých 

kategoriích potvrzený a ověřený statutárním 
zástupcem 

5. Podrobný harmonogram realizace 
6. Podrobný položkový rozpočet celkových 

nákladů a příjmů projektu s rozdělením na 
vlastní zdroje a podporu z dotačního 
programu, včetně příjmů z reklamy 
(specifikovat konkrétně pro jednotlivé 
sportovní oddíly žadatele). 

7. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
(při popisu naplnění specifických kritérií 
používejte stejné písemné označení jako je 
použito v této výzvě; při popisu naplnění 
kritérií se vyjadřujte maximálně věcně  
a stručně) 

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

9. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie 
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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: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující 
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají 
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program ORGANIZOVANÝ 
SPORT DOSPĚLÝCH 2016 Neotvírat!“ 

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

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu  

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

 

 

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 po uzávěrce není možné. 

Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdarns.cz/
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 
2016 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:  

 

Počet registrovaných sportovců 
kategorie dospělých: 

muži:  

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

okresní soutěž:  

krajská soutěž:  

celorepubliková soutěž:  

reprezentace České republiky:  

Předpokládaný celkový 
rozpočet na celou sezonu: 
(stručně rozpoložkovat za 
jednotlivé kategorie) 

 

Počet hodin potřebných na 
pronájem sportovišť na sezonu 
pro jednotlivé kategorie: 

 

 

Seznam příloh žádosti:  

 

Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

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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Příloha č. 5 

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název dotačního programu: SPORTOVIŠTĚ 2016 

Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

Zajištění provozu sportovišť ve městě na základě 
„Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit 
příspěvkových organizací“ schválených radou města. 

Důvody podpory stanoveného účelu: 

Podpora činnosti žďárských tělovýchovných jednot  
a sportovních klubů, které mají přidělené svazové či 
registrační číslo a zabezpečují pravidelnou sportovní 
a tělovýchovnou činnost a nejméně jedno družstvo 
je zapojeno do pravidelné registrované soutěže. 

Celkový objem finančních prostředků: 1 790 000 Kč 

Maximální výše dotace: 1 000 000 Kč 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické osoby provozující sportoviště ve Žďáře 
nad Sázavou 

- Příjemci podpory 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 provozu sportovišť ve 
městě mimo školských zařízení a volnočasových 
aktivit příspěvkových organizací“ (dále jen PPS). 

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) žadatel neuplatnil žádost na stejný projekt 

v jiném dotačním programu města na 
totožnou akci 

g) doložení vyúčtování dotace z roku 2015  
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h) (v případě, že byl žadatel příjemcem dotace) 

Časový harmonogram realizace: leden – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. 

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 
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. 

Seznam povinných příloh: 

1. Kalkulace ceny hodinové sazby za pronájem 
sportoviště obsahující: 

-   výši jednotlivých celkových nákladů na provoz    
prostor sportoviště užívaných sportovními 
oddíly dle PPS v roce 2015 bez prostor určených 
ke komerčním pronájmům – el. energie, vodné 
a stočné, teplo, povinné revize, mzdové náklady 
provozních zaměstnanců včetně odvodů, 
úklidové a hygienické prostředky, údržba  
a opravy ve výši 10 % celkových nákladů na 
provoz 

-   předpokládaný celkový počet odcvičených 
hodin v roce 2016 včetně počtu odcvičených 
hodin sportovními oddíly dle PPS 

  (viz. formulář „Kalkulace ceny“), 
2. Rozvrh odcvičených hodin v roce 2016 a 2015 

s rozlišením dle PPS – 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. 
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4. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující 
právnickou osobu – neověřená kopie. 

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: 

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 v termínu od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016 (rozhodující je datum 
poštovního razítka). 

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORTOVIŠTĚ 
2016 Neotvírat!“ 

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

Odpovědnost za realizaci: 

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor školství, kultury a sportu  

Kontaktní osoba  

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

 

 

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 po uzávěrce není možné. 

Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdarns.cz/
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2016 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 
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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: 

 

 
 

 
 

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2016 

     Kalkulace účtované hodiny v režimu "Podmínek provozu sportovišť" 
(dále jen PPS) 

 V kalkulaci energií pro následující rok vycházejte z uzavřeného roku (pro rok 2016 je 
rozhodným rokem rok 2015). Je nezbytné, aby uváděné sumy, byly pouze z prostor, které 
jsou užívány sportovními oddíly dle PPS (tělocvična, sál, šatny, sprchy, WC, atd.). 
Do kalkulace nesmí být zahrnuty komerčně využívané prostory! 
          

náklad 
celkový náklad 

za 2015 

odcvič. 
hodiny 

celkem 2016 

odcvič. 
hodiny 

v režimu PPS 
2016 

cena za 1 
h 

elektrická energie  50 000 Kč 1 000 500 50 Kč 

vodné a stočné 30 000 Kč 1 000 500 30 Kč 

teplo 35 000 Kč 1 000 500 35 Kč 

povinné revize 5 000 Kč 1 000 500 5 Kč 

mzdové náklady provozních 
zaměstnanců 

10 000 Kč 1 000 500 10 Kč 

úklidové a hygienické prostředky 1 500 Kč 1 000 500 2 Kč 

opravy a údržba (20 %) 26 300 Kč 1 000 500 26 Kč 

CELKEM 131 500 Kč     158 Kč 
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Příloha č. 6  

Název podporované oblasti: DOTACE PRO POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH, ZDRAVOTNÍCH A 

PRORODINNÝCH SLUŽEB 
Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

  

   

Dotace organizacím, které poskytují sociální  
a zdravotní služby zařazené v komunitním 
plánu sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou pro období 2014 - 2016. 
Tyto účely jsou podporovány s cílem města 
Žďár nad Sázavou pomoci osobám, jejichž 
činnost je zaměřena na neziskový sektor. 

Celkový objem finančních 
prostředků: 

900 000 Kč  

Maximální výše dotace: 250 000 Kč 

Minimální výše dotace:     5 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace 20 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

  

- Právnická osoba, která poskytuje činnost 
občanům města Žďár nad Sázavou 
v oblasti sociální, zdravotní, prevence 
kriminality, prorodinných služeb a služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením.  

- Příjemci podpory nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní 
správou. 

Lokalizace projektů: 

  

Město Žďár nad Sázavou a lokality, kde jsou 
poskytovány služby dle „Účelu, na který mohou 
být peněžní prostředky poskytnuty“ občanům 
města 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

  

- Vynaložené náklady musí odpovídat 
zásadám zdravého finančního řízení, 
zvláště efektivnosti a hospodárnosti. 
Náklady musí být zaneseny v účetnictví 
žadatele a musí být doloženy prvotními 
doklady a doklady o jejich úhradě. 

- Neuznatelné náklady: nákup dlouhodobého 
hmotného a nehmotného investičního 
majetku 

Základní kritéria hodnocení: - Soulad projektu s vyhlášeným dotačním 
programem 

- Důvěryhodnost předkladatele a jeho 
schopnost akci spolufinancovat a realizovat 

- Neziskový charakter projektu 
- Připravenost a realizovatelnost projektu 
- Celkový přínos pro město Žďár nad 

Sázavou a pro občany města 
- Organizační a odborné zabezpečení 

projektu 
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- Cíl projektu a přínos pro klienty služeb 
- Soulad s komunitním plánem sociálních 

služeb města Žďáru nad Sázavou pro 
období 2014 - 2016 

- Spoluúčast žadatele minimálně ve výši  
20 % 

Specifická kritéria hodnocení: - Reálný a průhledný rozpočet příjmů  
a nákladů 

- Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2015 
- Délka působení ve městě Žďár nad Sáz. 
- Zkušenosti s poskytováním služeb, 

reference od uživatelů služeb a jejich 
blízkých 

Časový harmonogram realizace 
projektu: 

Leden 2016 – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 

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. 

Seznam povinných příloh: 

  

  

1. Podrobný popis projektu a plánovaných 
aktivit 

2. Podrobný položkový rozpočet celkových 
nákladů a příjmů projektu s rozdělením na 
vlastní zdroje a podporu z dotačního 
programu (povinná spoluúčast žadatele je 
stanovena na 20 %) 

3. Kopie dokladu o právní subjektivitě 
žadatele: doklad o právní subjektivitě 
žadatele, kterým je výpis z registru osob 
pro osoby právnické obsahující název 
žadatele, sídlo žadatele, IČ a statutární 
orgán žadatele (jméno osoby či osob 
oprávněných jednat jménem žadatele) 
Výpis nesmí být starší 90 dnů před 
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podáním žádosti. Tento výpis lze získat na 
jakékoliv pobočce České pošty či 
CZECHPOINTU. 

- Za relevantní doklad o právní subjektivitě je 
pro účely podání žádosti o dotaci 
z dotačních programů města Žďáru nad 
Sázavou považován i prostý výpis 
z veřejného rejstříku z webu justice.cz, 
pokud obsahuje výše uvedené identifikační 
údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný 
obraz elektronického dokumentu pdf, na 
kterém je uvedeno, že je elektronicky 
podepsán krajským soudem (žadatel tento 
výpis získá po zadání IČ a prostým 
vytištěním pdf verze výpisu). Elektronický 
podpis nesmí být starší 30 dnů před 
podáním žádosti. 
 

- Žadatel, který je právnickou osobou doloží 
identifikaci: 

a) osob zastupujících právnickou osobu    
s uvedením právního důvodu zastoupení 
(pokud již není doloženo v rámci dokladů  
k bodu 3.), 
b) osob s podílem v této právnické osobě,  
seznam akcionářů, seznam členů družstva, 
seznam členů svazku obcí atd.  
c) osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši 
tohoto podílu.  
Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit 
jako prostý přehled potvrzený osobou 
oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud 
jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele 
irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto 
skutečnost. 

Poznámka:  
Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou vyúčtování 
dotace po realizaci projektu, nejdéle však do 31. 1. 2017.  
 

1) U žadatele, který je právnickou osobou, identifikaci: 
- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
- osob s podílem v této právnické osobě 
- osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a o výši tohoto podílu. 

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

 
 

http://www.zdarns.cz/
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Způsob podání žádosti: 
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 v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ 

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

Odpovědnost za realizaci: 
Garant oblasti (příslušný odbor): Odbor sociální 
Kontaktní osoba:  
Adresa, tel., fax, e-mail: MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 320  
 

 
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 po uzávěrce není možné.  
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou 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:  

IČ:  

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: 
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IČ:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

 

Požadovaná částka:  

 

Účel použití požadované 
dotace: 

 

 

 

 

 

 

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 

 

 

 

Odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh žádosti: 
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Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

 

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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Název podporované oblasti: DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ 
ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

OBLASTI 
Účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty: 

  

   

Dotace je zaměřena na podporu činnosti 
organizací a spolků sdružujících seniory  
a osoby se zdravotním postižením. 
Tyto účely jsou podporovány s cílem města 
Žďár nad Sázavou pomoci osobám, jejichž 
činnost je zaměřena na neziskový sektor. 

Celkový objem finančních 
prostředků: 

                            350 000 Kč 

Maximální výše dotace: 25 000 Kč 

Minimální výše dotace:    3 000 Kč 

Minimální podíl příjemce dotace: 30 % celkových nákladů projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

  

- Právnická osoba, která poskytuje činnost 
občanům města Žďár nad Sázavou 
v oblasti sociální, zdravotní, prevence 
kriminality, prorodinných aktivit a aktivit pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením. 

- Příjemci podpory nemohou být příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní 
správou. 

Lokalizace projektů: 

  

Dotace bude poskytnuta pouze organizacím  
a spolkům na území města Žďár nad Sázavou. 
Sídlo žadatele však nemusí být ve městě Žďár 
nad Sázavou. 

Uznatelné a neuznatelné náklady: 

  

- Uznatelné náklady: náklady spojené se 
zajištěním služeb dle „Účelu, na který 
mohou být peněžní prostředky poskytnuty“ 

- Neuznatelné náklady: mzdové prostředky, 
nákup dlouhodobého hmotného  
a nehmotného investičního majetku 

Základní kritéria hodnocení: - Soulad projektu s vyhlášeným dotačním 
programem 

- Důvěryhodnost předkladatele a jeho 
schopnost akci spolufinancovat a realizovat 

- Neziskový charakter projektu 
- Připravenost a realizovatelnost projektu 
- Žadatel neuplatňuje žádost na stejný 

projekt v jiném vyhlášeném dotačním 
programu města  

- Celkový přínos pro město Žďár nad 
Sázavou a pro občany města 

- Cíl projektu a přínos pro členy spolků 
- Soulad s komunitním plánem sociálních 

služeb města Žďáru nad Sázavou za 
období 2014 – 2016 

- Spoluúčast žadatele minimálně ve výši  
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30 % 

Specifická kritéria hodnocení: - Reálný a průhledný rozpočet příjmů  
a nákladů 

- Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2015 
- Délka působení ve městě Žďár nad 

Sázavou 
- Zkušenosti s poskytováním služeb, 

reference od uživatelů služeb 
Časový harmonogram realizace 
projektu: 

Leden 2016 – prosinec 2016 

Lhůta pro podání žádosti: Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Nejpozději do 30. 4. 2016 

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 její 
podání. Způsobilý žadatel musí mít vůči 
městu Žďár nad Sázavou vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke 
dni ukončení podání žádosti. 

Seznam povinných příloh: 

  

  

1. Podrobný popis projektu a plánovaných 
aktivit 

2. Podrobný položkový rozpočet celkových 
nákladů a příjmů projektu s rozdělením 
na vlastní zdroje a podporu z dotačního 
programu (povinná spoluúčast žadatele 
je stanovena na 20 %) 

3.  Kopie dokladu o právní subjektivitě 
žadatele: doklad o právní subjektivitě 
žadatele, kterým je výpis z registru osob 
pro osoby právnické obsahující název 
žadatele, sídlo žadatele, IČ a statutární 
orgán žadatele (jméno osoby či osob 
oprávněných jednat jménem žadatele) 
Výpis nesmí být starší 90 dnů před 
podáním žádosti. Tento výpis lze získat 
na jakékoliv pobočce České pošty či 
CZECHPOINTU. 

- Za relevantní doklad o právní subjektivitě je 
pro účely podání žádosti o dotaci 
z dotačních programů města Žďáru nad 
Sázavou považován i prostý výpis 
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z veřejného rejstříku z webu justice.cz, 
pokud obsahuje výše uvedené identifikační 
údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný 
obraz elektronického dokumentu pdf, na 
kterém je uvedeno, že je elektronicky 
podepsán krajským soudem (žadatel tento 
výpis získá po zadání IČ a prostým 
vytištěním pdf verze výpisu). Elektronický 
podpis nesmí být starší 30 dnů před 
podáním žádosti. 
 

- Žadatel, který je právnickou osobou doloží 
identifikaci: 

a) osob zastupujících právnickou osobu 
s uvedením právního důvodu zastoupení 
(pokud již není doloženo v rámci dokladů  
k bodu 3.), 
b) osob, s podílem v této právnické osobě,  
seznam akcionářů, seznam členů družstva, 
seznam členů svazku obcí atd.,  
c) osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši 
tohoto podílu.  
Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit 
jako prostý přehled potvrzený osobou 
oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud 
jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele 
irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto 
skutečnost. 

Poznámka:  
Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou vyúčtování 
dotace po realizaci projektu, nejdéle však do 31. 12. 2016  
 

1) U žadatele, který je právnickou osobou, identifikaci:  
- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
- osob s podílem v této právnické osobě 
- osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a o výši tohoto podílu. 

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

Způsob podání žádosti: 
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 v termínu od 1. 2. 2016 do 28. 2. 2016 (rozhodující je 
datum poštovního razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti“. 
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí 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 sociální 
Kontaktní osoba:  
Adresa, tel., fax, e-mail: MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  
tel.: 566 688 320  
 

 
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 po uzávěrce není možné. 
Dotace od Rady města nepředstavuje nárokový příspěvek.  



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou 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:  

IČ:  

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: 
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IČ:  

DIČ:  

e-mail:  

Číslo bankovního účtu:  

 

Požadovaná částka:  

 

Účel použití požadované 
dotace: 

 

 

 

 

 

 

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu: 

 

 

 

Odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh žádosti: 
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Den vyhotovení žádosti:  

 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé 

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: 

 

 



 
 

 
 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou 
 

 
 
 
V souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů vydává Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou tyto Zásady pro 
poskytování dotací (dále jen „Zásady“). 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
 

1.  Dotace se poskytují na neinvestiční výdaje na účel určený poskytovatelem v programu 
nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti. 

2.  Ve výjimečných případech lze poskytnout individuální investiční dotaci, o které rozhodne 
zastupitelstvo města. 

3.  Dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě na základě písemné žádosti, jejíž vzor 
je součástí těchto Zásad a tvoří přílohu č. 1. Žádost je také umístěna na webových 
stránkách města. 

4.  Dotace je poskytována prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. 
5.  Dotace  bude  poskytována  v minimální  výši  1.000  Kč  a  je  poskytována  převážně 

bezhotovostně převodem na bankovní účet příjemce dotace. Do výše 3.000 Kč může být 
dotace vyplacena v hotovosti na pokladně MěÚ. 

6.  Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
7.  Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči 

městu Žďár nad Sázavou. 
8.  Konkrétní  podmínky  poskytnutí  dotace  se  řídí  veřejnoprávní  smlouvou  a  podmínkami 

programu dotace, je-li z něho dotace poskytnuta. 
9.  Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné žádat dotaci z více než jednoho zdroje 

města, ani z více programů podpory města najednou. 
 

 
Čl. 2 

Účel poskytovaných dotací 
 

1.  Dotace poskytovaná na účel určený poskytovatelem dotace v programu 
a)  Objem finančních prostředků jednotlivých programů schvaluje zastupitelstvo města. 
b)  Každý jednotlivý program pro poskytování dotace obsahuje zejména: 

• účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 
• podmínky pro poskytnutí dotace 
• důvody podpory stanoveného účelu 
• minimální a maximální výši dotace 
• okruh způsobilých žadatelů 
• lhůtu pro podání žádosti 
• kritéria pro hodnocení žádosti 
• lhůtu pro rozhodnutí žádosti 



c)  Programy vyhlašuje zastupitelstvo města nebo rada města v oblasti 
• kulturní, sportovní a volného času 
• vzdělávání 
• sociální a zdravotní 
• prevence kriminality 
• obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb 
• spolkových činností 

 

 
2.  Dotace poskytovaná na jiný účel určený žadatelem 
Žádost o poskytnutí dotace na jiný účel určený žadatelem je podávána na předepsaném 
tiskopisu žádosti a bude předložena věcně příslušným odborem městského úřadu orgánům 
města ke schválení. 

 
 

 
Čl. 3 

Přijímání žádostí 
 
1.  Žádosti  o  dotaci  na  účel  určený  poskytovatelem  v programu  se  přijímají  v souladu 

s podmínkami stanovenými v programu. 
2.  Orgány města budou rozhodovat o žádostech o dotaci na jiný účel určený žadatelem na 

základě žádosti doručené žadatelem nejpozději do 30. září příslušného roku, tak, aby 
žádost mohla být zařazena do rozpočtových opatření stávajícího roku nebo do návrhu 
rozpočtu města následujícího roku. 

3.  Žádost bude doručena na podatelnu MěÚ. 
4.  Za zpracování žádosti o dotaci na jiný účel určený žadatelem odpovídají věcně příslušné 

odbory. 
5.  Odbory odpovědné za zpracování žádostí: 

• odbor rozvoje a územního plánování 
• odbor sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí 
• odbor sociální 
• odbor školství, kultury a sportu 

 
 
 

Čl. 4 
Vypořádání dotací 

 
1. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo do 31. 12. běžného roku, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak. 
2. Příjemci dotace, který nesplní řádně a včas podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou, 

bude uložena sankce za neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace 
podle ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemci dotace, který nesplní řádně a včas podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou, 
může být dotace v následujícím roce neposkytnuta. 

 

 
 
 

2 



Čl. 5 
Přechodná ustanovení 

 
Ustanovení čl. 1 odst. 9 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 

 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 

 
 
1.  Tyto zásady schválilo ZM na svém zasedání dne 14. května 2015 
2.  Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 15. května 2015 

 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Zdeněk Navrátil v. r. 
místostarosta města starosta města 


