
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 
 DNE: 23. 03. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2017/OS/11 

 

NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouvy – dotace 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity organizací, které pracují s občany města nebo se o 
ně starají. Dotace mohou být poskytnuty v rámci dotačního programu nebo jako individuální 
dotace. K poskytnuté dotaci se uzavírá veřejnoprávní smlouva.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 
které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem 
důchodců České republiky, Městskou organizací Žďár nad Sázavou, p. s., v předloženém znění.  
 

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:  

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Rada města 

 

 
 
 
 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Veřejnoprávní smlouvy – dotace 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
  
Popis 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem a příjemci, kterým byl 
finanční příspěvek schválen v rozpočtu města na základě jeho žádosti, protože nemohli být pro 
svou specifickou činnost vyhodnocováni ve vyhlášených dotačních programech. 
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje sdružením a organizacím pracujícím v sociální oblasti finanční 
příspěvky na částečné pokrytí provozních nákladů jednotlivých sociálních služeb, které poskytují. 
Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, z příspěvků krajů, od 
sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů může 
pokrýt město Žďár nad Sázavou.  

V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
město vyhlásilo dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných 
služeb a Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Vedle toho schválilo 
finanční částku ve výši 900 000 Kč pro činnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou a pro Svaz 
důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. částku ve výši 85 000 Kč. 

Oblastní charita ve městě působí od roku 1995 a v návaznosti na potřeby občanů rozšiřovala své 
služby. Poskytování jednotlivých služeb je občany města, kteří je využívají velmi dobře hodnoceno. 
Většinu finančních prostředků na poskytování sociálních služeb získává oblastní charita ze 
státního rozpočtu, dnes vyrovnávací platbou.  

Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. podal žádost na 
zajištění provozu Klubu seniorů v budově Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Tato organizace každoročně 
od města získávala finanční prostředky na služby spojené s užíváním prostorů Klubu seniorů s tím, 
že umožní v těchto prostorách zdarma působit ostatní spolky a kluby sdružující seniory a osoby se 
zdravotním postižením. 

Doporučujeme radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců 
České republiky, Městskou organizací Žďár nad Sázavou, p.s., v předloženém znění 

Dne 13. 3. 2017 materiál projednala rada města a schválila toto usnesení. 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno 
a mezi městem a Svazem důchodců České republiky, Městskou organizací Žďár nad Sázavou, p. 
s., v předloženém znění. 

 
Návrh řešení:   
Schválit předložené smlouvy o poskytnutí dotace  
 
Varianty návrhu usnesení:  
Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele:  
Je uvedeno v návrhu usnesení 
 
Stanoviska:  
Nejsou  
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