
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8 
 DNE: 31. 10. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2019/OS/5 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – oblastní charita  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Diecézní 
charitou Brno. Ve veřejnoprávní smlouvě je nutné provést úpravu. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní 
charitou Brno, v předloženém znění  
 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

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

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

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 

 

 
 
 

 



 
Název materiálu: Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – oblastní charita 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě 
  2. Žádost ředitelky charity 
  
Popis 

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.  

Mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na zajištění provozu 
středisek oblastní charity ve výši 1 mil. Kč. 
Ve smlouvě bylo specifikováno, jaké částky jsou určeny pro jednotlivé služby oblastní charity. 
Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou se na město obrátila se žádostí o provedení změny u 
některých služeb, neboť oblastní charita získala pro jednotlivé služby finanční prostředky v jiné 
výši, než předpokládala. Žádá proto město Žďár nad Sázavou o schválení změny výše příspěvků 
mezi některými službami. Schválení požadovaných změn nemá dopad do rozpočtu, neboť se 
jedná o změny v rámci schválené dotace.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Není nárok na rozpočtové opatření 
 
Geneze případu 
Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 3. 5. 2019 usnesením č. 5/2019/OS/6 schválilo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a Diecézní charitou Brno, 
organizační jednotkou Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V článku VI. Smlouvy je v odstavci č. 1 
uvedeno, jakou finanční částkou jsou podpořeny jednotlivé služby oblastní charity. 

Dopisem ze dne 27. 9. 2019 se na město obrátila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou se 
žádostí o provedení změn výše částek mezi jednotlivými službami.   

Vzhledem k tomu, že se jedná o změny v rámci schválené výše dotace v rozpočtu města, 
doporučujeme vyhovět žádosti ředitelky oblastní charity a schválit navržený Dodatek č. 1 
veřejnoprávní smlouvy. 

 
Materiál pojednala na svém zasedání dne 21. 10. 2019 Rada města a schválila toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit  Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Diecézní charitou Brno, v předloženém znění. 
 
 
Návrh řešení:   
Schválit předložený dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
Varianty návrhu usnesení:  
Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení 
 
Stanoviska: Nejsou  



 
 

Dodatek č. 1 

K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ 
uzavřené dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

 

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

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

a 
2. Diecézní charita Brno,  

se sídlem třída Kpt. Jaroše  1928/9, Brno – město 
Organizační jednotka:  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 44990260 
typ příjemce: Evidovaná církevní právnická osoba 
zastoupená paní Ing. Janou Zelenou, na základě plné moci 
bankovní spojení:    
(dále jen „příjemce dotace“) 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření 

tohoto „Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 07. 06. 2019 (dále jen „dodatek“). 
 
 

Článek č. IV. odstavec. č. 1. veřejnoprávní smlouvy v původním znění: 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy v uvedené výši za 

účelem zajištění těchto služeb ve Žďáře nad Sázavou.  
 
Částka ve výši 125 000 Kč (sto dvacet pět tisíc) bude použita na Domácí hospicovou péči, 
částka ve výši 130 000 Kč (sto třicet tisíc) bude použita na Charitní pečovatelskou službu, 
částka ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc) bude použita na Kopretinu – centrum pro rodiče s dětmi, 
částka ve výši 300 000 Kč (tři sta tisíc) bude použita na Osobní asistenci, částka ve výši 340 
000 Kč (tři sta čtyřicet tisíc) bude použita pro Ponorku – nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež, a částka ve výši 85 000 Kč (osmdesát pět tisíc) bude použita na úhradu Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (dále jen projekt). 

 
Se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

IV. Účel dotace 
1.  Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v čl. II a čl. III této smlouvy v uvedené výši za 

účelem zajištění těchto služeb ve Žďáře nad Sázavou.  
 
Částka ve výši 125 000 Kč (sto dvacet pět tisíc) bude použita na Domácí hospicovou péči, 
částka ve výši 130 000 Kč (sto třicet tisíc) bude použita na Charitní pečovatelskou službu, 
částka ve výši 106 000 Kč (sto šest tisíc) bude použita na Kopretinu – centrum pro rodiče s 
dětmi, částka ve výši 225 000 Kč (dvě stě dvacet pět tisíc) bude použita na Osobní asistenci, 
částka ve výši 340 000 Kč (tři sta čtyřicet tisíc) bude použita pro Ponorku – nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, a částka ve výši 74 000 Kč (sedmdesát čtyři tisíc) bude použita na 
úhradu Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (dále jen projekt). 



II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne 31.10. 

2019 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

město a jeden příjemce dotace. 
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Příjemce dotace výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně 
podpisů. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí poskytovatel dotace. 

 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
Datum jednání a číslo usnesení: 8/2019/OS/5 ze dne 31. 10. 2019 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

 

 

 

 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Jana Zelená 
 starosta ředitelka 
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